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OPINIE
Szanowni Państwo!

Dzień dobry!
To już nasze ostatnie spotkanie na łamach Biuletynu Powiatu Krakowskiego
w tej kadencji. Zaczęliśmy pierwszego
grudnia 2010 roku od pierwszej sesji nowo
wybranej Rady Powiatu. Jedną z uchwał
przyjętych podczas tych obrad była ta,
która przesądziła o składzie Zarządu Powiatu. Pracowaliśmy więc pełne cztery lata
w składzie: starosta Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel,
etatowy członek Zarządu Adam Wójcik i panie Anna Lewicka oraz
Alicja Wójcik pełniące społecznie funkcje członków Zarządu Powiatu. W naszych pracach każdorazowo brali udział również Skarbnik
Bogumiła Glica, Sekretarz Powiatu Mirosław Golanko oraz Przewodniczący Rady lub jego zastępcy.
W tym czasie (do 30.09.br.) odbyło się 220 posiedzeń na których
podjęliśmy 877 uchwał własnych oraz przygotowaliśmy 350 projektów uchwał Rady Powiatu. Zawarliśmy 1258 umów i podpisaliśmy
391 porozumień. Wszystkie te dokumenty służyły wykonaniu kompetencji i obowiązków jakie na Zarząd nakładają przepisy prawa
i uchwały Rady Powiatu. Te zadania w głównej mierze dotyczą przygotowania corocznych projektów budżetu, jego wykonywania oraz
gospodarowania majątkiem powiatu. A także nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu, i przygotowaniem dokumentów programowych, strategii i planów działania, które następnie
przyjmowane są przez Radę Powiatu..
Co najważniejszego można powiedzieć o czterech latach, które
właśnie mijają? Przede wszystkim chyba to, że swoją działalnością
utrzymaliśmy stabilną sytuację finansową. Nie powiększyliśmy poziomu zadłużenia, nie wyprzedawaliśmy naszego wspólnego majątku. Mimo to udało się w całym tym okresie utrzymać stosunkowo
wysoki poziom finansowania zadań drogowych na poziomie 18,5
% wszystkich wydatków. Dzięki temu wykonaliśmy ponad 100 km
nowych nakładek asfaltowych i 25 km chodników. Odbudowaliśmy
od podstaw lub wykonaliśmy remonty kapitalne sześciu obiektów
mostowych i dużych przepustów. Wszystko to kosztowało niespełna
110 mln zł i pochodziło w znacznej mierze z pozyskanych środków
zewnętrznych. Chcę wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowanie władzom naszych gmin. To właśnie gminy w dużej części
współfinansowały inwestycyjne zadania drogowe. Dzięki takiej
współpracy udało się tak wiele zrobić.
Wspomniałem wcześniej o nadzorze Zarządu nad jednostkami
organizacyjnymi powiatu. To cała sfera edukacji ponadgimnazjalnej,
pomocy społecznej i zadań Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.
Mamy siedem szkól średnich i zawodowych rozlokowanych w Skawinie, Krzeszowicach, Czernichowie, Skale i Giebułtowie. Miarą ich
i naszego powiatu krakowskiego sukcesu jest wysoka zdawalność
matur i zwiększenie w tym roku ilości uczniów mimo niżu demograficznego. Także dobre przygotowanie do zawodu dzięki współpracy
z Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Górniczo-Hutniczą i dużymi
pracodawcami takimi jak MPL Kraków-Balice. Wysoki standard opieki nad prawie 900 pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej,
ponad 400 dzieci i młodzieży pozbawionych domu rodzinnego pod
opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Urząd Pracy działający w czterech lokalizacjach: w Krakowie, Skawinie, Krzeszowicach
i Słomnikach dobrze współpracujący z pracodawcami, wysoko oceniany przez nadzorujące go Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
zdobywający czołowe lokaty we wszystkich rankingach i analizach
porównawczych.
Myślę, że w mijających czterech latach „daliśmy z siebie wszystko”.
Dziękuję za to wszystkim Radnym Powiatu, wszystkim pracownikom
naszego samorządu i jego jednostek, niezależnie od rangi i funkcji.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za to, że przed czterema laty dano
mi taką szansę.

Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

Kończy się IV kadencja Rady
Powiatu w Krakowie. Była to
trudna kadencja. Podczas jej
trwania byliśmy zaskakiwani
przez różne wydarzenia, których skutków nie mogliśmy
wcześniej przewidzieć. Mimo
to udało się jednak wiele zdziałać. Wspomnę choćby o jednej
z ostatnich uchwał Rady Powiatu, która definitywnie załatwiła roszczenie rodziny Potockich o zwrot działki i budynków Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.
Więcej o pracy Rady Powiatu będzie można przeczytać na łamach tego biuletynu. Dzisiejszym artykułem,
przychodzi mi żegnać się z Państwem w tej kadencji.
Większość z nas staje ponownie do wyborów 16 listopada. Życząc wyborczego sukcesu, dziękuję wszystkim
Radnym za współpracę w mijającej kadencji, a Państwu
za lekturę Biuletynu Powiatu Krakowskiego.
Drodzy mieszkańcy powiatu krakowskiego!
Edukacja publiczna w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego jest jednym z podstawowych zadań publicznych realizowanych przez samorząd
powiatowy. Najbliższa i zarazem ostatnia sesja Rady Powiatu w tej kadencji zostanie poświęcona problemom
oświaty.
Powiat krakowski realizując ustawowe zadania z zakresu edukacji jest organem prowadzącym dla szkół
ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Skawinie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Szkolnych Schronisk Młodzieżowych. Duże nakłady finansowe w ostatnich latach
przeznaczone na modernizację obiektów szkolnych
przyczyniły się do zdecydowanej poprawy jakości
bazy lokalowej wszystkich placówek. Coraz lepsze jest
również ich wyposażenie. Wysoki poziom kształcenia
i bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych potwierdzają, że warto w dalszym ciągu inwestować w nasze szkoły mimo wielu problemów które je
trapią. W ostatnich latach powstał problem zmniejszania się ogólnej liczby uczniów. W korelacji z niekorzystnymi prognozami demograficznymi skłania on placówki
do zmian oferty kształcenia. Z zadowoleniem obserwujemy, że liczba uczniów techników oraz zasadniczych
szkół zawodowych wskazuje na stopniową odbudowę
kształcenia zawodowego na terenie powiatu.
Zgłaszane ze strony rynku pracy zapotrzebowanie na
kształcenie zawodowe wymagać będzie modernizacji
i wzrostu jakości tej formy edukacji.
Z okazji Święta Edukacji dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za pracę na rzecz tego
ważnego obszaru działalności samorządu powiatowego
jakim jest oświata. Życzę satysfakcji i sukcesów w pracy
zawodowej oraz w życiu osobistym.
Przed nami listopad – miesiąc, pełen nostalgii, przemyśleń, wspomnień, przywoływania w pamięci naszych
bliskich, którzy już odeszli. To także czas wspominania
ludzi, którzy walcząc w myśl ideałów patriotycznych
o wolność naszej Ojczyzny oddali to, co mieli najcenniejsze – własne życie. Warto pamiętać o dacie 11 listopada
1918 roku, kiedy po długich latach niewoli Polska odzyskała wolność i niepodległość. Pamiętajmy o ludziach
i historii, którą tworzyli.

Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu
POWIAT krakowski 2014
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Rozmowa z Józefem Krzyworzeką,
starostą krakowskim
Wielkimi krokami zbliżamy
się do końca obecnej kadencji. Panie starosto, jakie były te
cztery lata?
Tak się składa, że akurat na
samym finiszu dzieją się bardzo doniosłe rzeczy. Mam nadzieję, że zdążymy do jej końca
wykonać wrześniową uchwałę
Rady Powiatu dotyczącą nabycia na własność od rodziny
Potockich budynku Liceum
w Krzeszowicach. Ta sprawa ma
ogromne znaczenie dla środowiska krzeszowickiego. Dzięki
naszej ogromnej determinacji
i cierpliwości w pięcioletnich negocjacjach udało się przekonać
spadkobierców do sprzedaży
powiatowi tego, co było przecież
nasze i zostało nam wyrokami
sądów odebrane. Mamy na to
pieniądze, w części nasze powiatu, w części pozyskane z budżetu
państwa. Powiązany z tą sprawą
jest również los filii Urzędu Pracy
i Wydziału Komunikacji w Krzeszowicach. Tracąc na rzecz rodziny Potockich ich dotychczasową
siedzibę przy ulicy Kościuszki,
zapewniliśmy jeszcze lepsze
warunki dla obsługi mieszkańców Krzeszowic i Zabierzowa
w budynku dworca PKP. Podobnie sukcesem zakończy się postępowanie reprywatyzacyjne
dotyczące nieruchomości zajmowanej przez Dom Pomocy
Społecznej w Więckowicach.
Pierwsza w tej sprawie decyzja
Wojewody oddaje spadkobiercom rodziny Skrzyńskich tylko
pałacyk i park, co nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na los 150 pensjonariuszy
i 100 osób załogi.
To na finiszu, a co w trakcie
tych czterech lat?
Myślę, że zapewniliśmy dobry
poziom obsługi naszych mieszkańców w wydziałach architektury, geodezji i komunikacji.
Ta zwyczajna codzienna praca,
której istnienie uważa się za coś
oczywistego a wręcz uciążliwego
dla mieszkańców, ma wbrew pozorom niebagatelne znaczenie.
Przecież nie można prowadzić

samochodu bez prawa jazdy
i bez zarejestrowania pojazdu.
Nie można sprzedać działki czy
zapisać jej dzieciom, wybudować
domu bez prowadzenia prawidłowej ewidencji nieruchomości,
bez potwierdzonego prawa własności. Jaka to skala najlepiej pokazują liczby. Wydział Komunikacji w ciągu roku przyjmuje ok. 120
tys. interesantów, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru to ponad
130 tys. przyjętych i obsłużonych
mieszkańców powiatu. Z kolei
Wydział Architektury w ciągu
roku wydaje blisko 4 tys. pozwoleń na budowę i przyjmuje ponad
4 tys. zgłoszeń budowlanych. Rekordzistą w tym względzie jest
natomiast Urząd Pracy. Świetnie
działają powiatowe szkoły, to nasza prawdziwa chluba.
Mam wierzyć, że nie ma żadnych rys na tym sielankowym
obrazie?
Życie jest zbyt trudne i skomplikowane by nie było problemów, by wszystko toczyło się
tak gładko jak wyżej opisałem.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba
mieszkańców powiatu zwiększyła się o ok. 30 tys., czyli o mniej
więcej 12%. To w większości
młode rodziny z dziećmi, posiadający samochody, dojeżdżający
do pracy głównie w Krakowie.
Ruch samochodowy zwiększa się
w postępie geometrycznym.
Trudno nam nadążyć z poprawą
stanu dróg, z budową chodników. Mimo ogromnych wysiłków,
mimo pozyskiwania środków
z budżetu państwa, z funduszy
unijnych, mimo pomocy gmin
trudno nam zaspokoić słuszne
aspiracje i potrzeby mieszkańców. Nowa nadzieja pojawia się
w perspektywie nowych pieniędzy z UE, choć już wiemy, że nie
będą one tak duże, by zaspokoić
wszystkie potrzeby.
To smutna diagnoza, czy widzi Pan sposób by temu zaradzić?
Rozwój przedsiębiorczości. To
mniej bezrobotnych, to wyższe
dochody gmin i powiatu poprzez

większe
wpływy
Starosta Krakowski
z podatków (zastrzegam, że nie chodzi
o większe podatki
tylko o zwiększenie
„Dumny jestem z ludzi, którzy zamieszliczby
płacących).
kują w powiecie krakowskim. Kapitał ludzki
Próbujemy działać
i społeczny powiatu krakowskiego jest
w tym kierunku.
imponujący. Musimy go jedynie umiejętnie
W ubiegłym roku
rozwijać i wykorzystać, łączyć mieszkańców
otrzymaliśmy od Kaw jedną wspólnotę.”
pituły Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
statuetkę
„Urząd Przyjazny Przedsiębior- najbardziej obciążonych ruchem
com”. Staramy się o ustanowienie miejscowości to jak niedostatek
strefy aktywności gospodarczej tlenu do oddychania. Odczuwają
na 60 ha w Czernichowie i 5 ha w to wszyscy, którzy na codzienny
Słomnikach. Pomagamy gminie dojazd do pracy, szkoły, na studia
Skawina rozwijać jej strefę go- tracą coraz więcej czasu. Stan,
spodarczą. Niestety, tu efekty nie w którym drogi lokalne, gminne
pojawiają się od razu, trzeba wy- i powiatowe zastępować muszą
kazać trochę cierpliwości. Mimo niewydolne, zakorkowane drogi
wszystko w przyszłość patrzę państwowe jest nie do utrzyoptymistycznie, bez tego nie da mania. Niezależnie od wymienionych wyżej działań Państwa,
się być samorządowcem.
Co według Pana, może naj- próbujemy w porozumieniu
bardziej wpłynąć na rozwój z Krakowem, gminami Michacałej Małopolski, a co za tym łowice, Kocmyrzów-Luborzyca,
idzie na jakość codziennego Zielonki poprawić połączenia
życia mieszkańców powiatu w tym obszarze (wiadukt w Batokrakowskiego? Jakie są w Pań- wicach).
Z czego jest Pan pod koniec tej
skiej ocenie, największe bariery
tego rozwoju, a z drugiej stro- kadencji najbardziej dumny?
ny oczekiwania mieszkańców
Dumny? Dumny jestem z luw tym zakresie?
dzi, którzy zamieszkują w powieKomunikacja rozumiana sze- cie krakowskim. Kapitał ludzki
roko, nie tylko jako transport czyli i społeczny powiatu krakowprzemieszczanie ludzi i towarów, skiego jest imponujący. Musimy
ale również wymianę w dzie- go jedynie umiejętnie rozwijać
dzinie wiedzy, kultury i sztuki. i wykorzystać, łączyć mieszkańTa pierwsza buduje społeczeń- ców w jedną wspólnotę. Mamy
stwo dojrzałe, wykształcone, w powiecie doskonałe przykłataką „małopolską świadomość” dy takiego działania. Samorząd
dającą poczucie regionalnej terytorialny i jego jednostki powięzi. Ta druga, czyli transport mocnicze – sołtysi i rady sołeckie,
zapewnia rozwój gospodarczy. organizacje pozarządowe stwaKrakowski Obszar Metropolitalny rzają tutaj kapitalne podłoże do
winien zostać objęty jednolitą budowania społeczeństwa obyStrategią Rozwoju Komunikacji. watelskiego. Powinniśmy się na
Osią tego systemu, który powi- tym skupić. Budowa infrastruktunien objąć wszystkie jednostki ry jest bardzo ważnym elemensamorządu m.in. gminy powiatu tem, ale człowiek w tej strukturze
krakowskiego musi być Kraków powinien zawsze zajmować nadw całym obszarze swojego od- rzędne miejsce. Wierzę, że powiat
działywania. Dalsze zwlekanie krakowski doskonale wykorzysta
z wykonaniem północnej ob- swoją szansę związaną z bliskim
wodnicy Krakowa, trasy ekspre- sąsiedztwem Krakowa.
sowej S-7 i lokalnych obwodnic

W Krzeszowicach otwarto nową siedzibę
Filii Starostwa Powiatowego w Krakowie
W środę, 1 października br. w Krzeszowicach nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii Starostwa Powiatowego
w Krakowie. Mieszczą się w niej Referat
Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji oraz filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. W uroczystości wzięły udział
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JÓZEF
KRZYWORZEKA

władze Powiatu Krakowskiego, radni,
dyrektorzy wydziałów oraz zaproszeni
goście. Nowa siedziba będzie funkcjonowała w budynku dworca kolejowego
przy ul. Kolejowej 1 w Krzeszowicach.
Godziny przyjmowania stron oraz numery telefonów zostają bez zmian.

SAMORZĄD

IV Kadencja Rady Powiatu
w Krakowie 2010-2014
Dobiega końca bieżąca kadencja Rady
Powiatu. 1 grudnia 2010 roku odbyła się
pierwsza sesja, na której wybrano przewodniczącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących, starostę, wicestarostę oraz
członków Zarządu Powiatu. Prawie rok
później, 30 listopada 2011roku, uchwałą
rady nastąpiła zmiana przewodniczącego
i w tym składzie pracujemy do chwili obecnej.
Podczas czwartej kadencji Rada obradowała na 47 zwyczajnych, nadzwyczajnych
oraz uroczystych sesjach. Radni pracowali
w 9 komisjach stałych oraz 4 klubach.
Odbyło się ponad 450 posiedzeń komisji i zostało podjętych 447 uchwał, w tym
4 uchwały budżetowe, 4 uchwały w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie
absolutorium oraz 14 rezolucji i oświadczeń, które dotyczyły między innymi:
uciążliwej działalności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Konarach, przywrócenia
w Wojewódzkim planie działania systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego
dla województwa małopolskiego całodobowego funkcjonowania podstawowego
zespołu ratownictwa medycznego w Skale, a także budowy obwodnicy Skawiny
zawartej w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 i wyłączenia wskazanych do odpłatności odcinków obwodnicy Krakowa i drogi krajowej nr 94.
Podjęliśmy wiele ważnych uchwał
W latach 2010-2014 Rada podjęła szereg uchwał o charakterze programowym
(wieloletnich):
- w/s zmiany Strategii Rozwoju Powiatu
Krakowskiego na lata 2013-2020;
- w/s zmiany Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2011-2015;
- w/s przyjęcia Powiatowego Programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Krakowski;
- Powiatowy program działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
w powiecie krakowskim;
-w/s Programu Profilaktycznego „Stop
Przemocy” na lata 2011 – 2015;
- w/s Powiatowego Programu na rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 20112015;
- powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski na lata 20142020”;
-Powiatowy Program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
krakowski;

- w/s przyjęcia powiatowego programu
opieki nad zabytkami pn.”Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 20132016”;
-przystąpienie powiatu krakowskiego do
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2013 - 2015”.
- w/s utworzenia Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie;
-w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2011 – 2015.
W celu zwiększenia udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań powiatu, corocznie podejmowano z nimi jednoletnie programy współpracy.
Natomiast podczas sesji tematycznych
zapoznawaliśmy się ze sprawozdaniami
dotyczącymi:

- działalności Urzędu Pracy;
- stanu i bezpieczeństwa publicznego;
- działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
-realizacji zadań z zakresu promocji powiatu krakowskiego oraz współpracy zagranicznej;
- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń pożarowych i innych
zagrożeń w powiecie krakowskim;
- realizacji zadań z zakresu promocji
i ochrony zdrowia, rolnictwa, leśnictwa
i ochrony środowiska;
-edukacji, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim
- infrastruktury, dróg i mienia.
Rada Powiatu na bieżąco analizowała
wykonywanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego .
Informacje i sprawozdania
Informacje i sprawozdania ze swojej
działalności przedstawiali Radzie:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

TADEUSZ
NABAGŁO
Przewodniczący
Rady Powiatu

„Realizowanie ustawowych zadań
samorządu wymaga pracy dobrze zorganizowanych i zarządzanych zespołów,
odpowiednich środków finansowych,
ale przede wszystkim odpowiedzialności, współpracy i wzajemnego zaufania.”
Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Jako przewodniczący Rady Powiatu
wnioskowałem i wprowadziłem projekty
61 uchwał, w tym pakiet uchwał stwarzający możliwość uhonorowania zasłużonych
dla powiatu krakowskiego osób poprzez
przyznanie im honorowego tytułu: „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”.
Pełniłem także funkcję Przewodniczącego

Kapituły rozpatrującej wnioski o przyznanie w/w tytułów. Przez całą kadencję
uczestniczyłem w obradach Konwentu
Przewodniczących Rad Powiatu Województwa Małopolskiego, gdzie miałem
możliwość na forum przedstawić problemy samorządu powiatowego.
Realizowanie ustawowych zadań samorządu wymaga pracy dobrze zorganizowanych i zarządzanych zespołów, odpowiednich środków finansowych, ale przede
wszystkim odpowiedzialności, współpracy
i wzajemnego zaufania.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Radnym Powiatu Krakowskiego
IV kadencji za odpowiedzialne i rzetelne
wykonywanie mandatu radnego, za szukanie kompromisów i nowych rozwiązań.
Dziękuję posłom i senatorom, staroście
krakowskiemu i Zarządowi Powiatu, pracownikom Biura Rady, radcom prawnym,
dyrektorom i pracownikom wydziałów
Starostwa Powiatowego, dyrektorom
i pracownikom jednostek organizacyjnych
powiatu, komendantom policji i straży
pożarnej, dziennikarzom oraz wszystkim,
z którymi miałem przyjemność współpracować.
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ZDROWIE

lepiej zapobiegać niż leczyć
Zdrowie jest wartością o którą każdy człowiek powinien dbać. Jest wartością indywidualną ale również dobrem społecznym,
dlatego dla Zarządu Powiatu Krakowskiego
realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony
zdrowia jest bardzo ważna. Łącznie na te zadania w latach 2010-2013 wydano 1 092 820
zł. Przebadano 10134 osoby.
Rozpoznając potrzeby zdrowotne mieszkańców realizowaliśmy programy:
Wczesnego wykrywania patologii tarczycy
Głównym celem programu była poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej
mieszkanek Powiatu Krakowskiego. Program
był skierowany do kobiet, które ze względu
na zamieszkanie w odległych miejscowościach, z dala od Krakowa, miały ograniczone szanse na poddanie się regularnym ba-

daniom. Adresatkami programu były kobiety
w wieku powyżej 25 lat. Badanie było poprzedzone działaniem edukacyjno-informacyjnym. Były rozdawane ulotki informacyjne
na temat chorób tarczycy. Po przeprowadzeniu badania ultrasonograficznego przez
lekarza specjalistę, każda z pań była kierowana do wykonania badania z krwi TSH do pracowni analitycznej. Kobiety u których stwierdzono nieprawidłowości w wyniku badania
USG oraz badania TSH, były kierowane na
konsultacje endokrynologiczne, a w dalszej
kolejności do lekarza specjalisty w ramach
ubezpieczenia w NFZ.
Wczesnego wykrywania raka sutka –
badania mamograficzne i USG piersi,
Zasadniczym celem programu była ocena
stanu zdrowia i poprawa świadomości zdrowotnej mieszkanek Powiatu Krakowskiego.
Akcja była prowadzona w mobilnych pracowniach mammograficznych ustawianych przy
ośrodkach zdrowia, urzędach lub remizach
strażackich. Adresatami programu były kobiety, mieszkanki gmin Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania
w małych miejscowościach, nie mają szansy
na poddanie się regularnym badaniom. Program był adresowany do Pań w wieku od
40-49 lat, które ze względu na wiek nie mogą
skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia /udokumentowane
badanie raz na dwa lata/ oraz kobiet powyżej 69 lat.
Jednocześnie wykonywane były badania
dla kobiet w wieku 50-69 lat, które finansowane były ze środków NFZ. Badanie wykonywało Centrum Medyczne Maszachaba.
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Mając na uwadze jeden z celów programu, a mianowicie zwiększenie świadomości
i wiedzy kobiet na temat badań profilaktycznych, wykonawca programu prowadził
działania edukacyjno-informatyczne na temat zagrożeń związanych z nowotworami
piersi, profilaktyką pierwotną i propagowaniem zdrowego stylu życia. Każde przeprowadzone badanie lekarskie obejmowało
przeprowadzenie wywiadu, które wiązało się
z wypełnieniem ankiety opracowanej przez
wykonawcę programu. Badania były prowadzone w dogodnych godzinach dopołudniowych, popołudniowych jak również
w soboty. Wyniki badań wraz z opisem można
było odebrać w najbliższym ośrodku zdrowia
w danej gminie. Te kobiety, które miały
stwierdzone nieprawidłowości, zostały skierowane do dalszej diagnostyki.
Wczesnego wykrywania raka prostaty
Głównym celem programu była poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej
mężczyzn mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Adresatami programu byli mężczyźni
w wieku powyżej 40 lat, którzy ze względu na
zamieszkiwanie w miejscowościach znacznie
oddalonych od centrów medycznych, nie
mają szansy na poddanie się regularnym badaniom profilaktycznym.
Przedmiotem programu była:
• edukacja mężczyzn poprzez uświadamianie im jak ważne jest korzystanie z takich
programów, ale także uczulenie na fakt, że
niezależnie od programu, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości
czy dolegliwości w obrębie gruczołu krokowego należy skorzystać z porady lekarza
urologa,
• badanie przesiewowe w kierunku wykrycia raka gruczołu krokowego.
Badanie odbywało się w dwóch etapach:
• badanie krwi w celu oznaczenia poziomu PSA,
• badanie przez lekarza urologa specjalistę chorób stercza.
W przypadku, kiedy wynik był niezgodny
z normą pacjent był kierowany do dalszej
diagnostyki.
Program korygujący wady postawy
u dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Skawinie
Jest to program realizowany od 2008r.
przez Fundację Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w Skawinie. Obejmuje on uczniów
uczęszczających do szkoły podstawowej
i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Zgodnie
z założeniami, realizację programu rozpoczęto od jego promocji, edukacji rodziców
i opiekunów w zakresie profilaktyki schorzeń
kręgosłupa. Program jest dzielony na etapy.
W ramach I etapu lekarz rehabilitacji medycznej badał uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.
W indywidualnej karcie profilaktycznego badania ucznia zawierano opis badania przedmiotowego, rozpoznania i zaleceń co do konieczności kontynuowania specjalistycznych
konsultacji w opiece ambulatoryjnej.

URSZULA
STOCHEL
Wicestarosta

„Zarząd Powiatu w Krakowie po
przeprowadzeniu w latach 2010-2014
otwartych konkursów ofert, wsparł
realizowanie zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia kwotą
w wysokości 297 923 zł.”
Celem badania było:
- określenie rodzaju wad postawy
uczniów,
- wdrożenie postępowania korekcyjnego
w zależności od stwierdzonej wady, lub do
dalszego postępowania medycznego,
- uświadomienie rodzicom konieczności
kształtowania nawyku prawidłowej postawy, poprzez ruch, gry zespołowe, ćwiczenia
w grupie, ćwiczenia w wodzie,
- uświadomienie dzieciom i rodzicom,
że prawidłowa postawa idzie w parze z prawidłową dietą regulującą masę ciała.
W badaniu przesiewowym stwierdzono
odchylenia u większości dzieci: skoliozy, kifoskoliozy, pogłębionej kifozy piersiowej,
wad stóp – płaskostopie i koślawość, otyłości
i nadwagi, protrakcji barków, asymetrii długości kończyn.
II etap programu
W ramach zajęć korekcyjnych były prowadzone:
• zajęcia korekcyjne polegały na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, indywidualnych
ćwiczeniach korygujących nieprawidłowe
krzywizny kręgosłupa, ćwiczenia wadliwego
ustawienia stawów kolanowych, ćwiczenia
wzmacniające sklepienie podłużne i poprzeczne stóp,
• zajęcia korekcyjne na basenie,
• światłolecznictwo.
Prowadzone zajęcia prewencyjne i korekcyjne uczyły dzieci zwracania uwagi na
swoją postawę, a rodziców uczestniczących
w zajęciach dzieci świadomego i czynnego
pomagania swoim dzieciom w kształtowaniu postawy, niwelowania nieprawidłowych
nawyków, zmniejszania i eliminowania istniejących odchyleń.
Program kształtowania prawidłowej postawy winien być powtarzany szczególnie
u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), gdyż zagrożenie pogłębienia dysfunkcji układu narządu ruchu
istnieje do momentu pokwitania, a więc
w 16-18 roku życia.
Realizacja II etapu programu badanie
wad postawy u uczniów klas I gimnazjów
z Powiatu Krakowskiego oraz korekcja wykrytej wady.
Program jest kontynuacją programu
realizowanego od 2004r. we współpracy
z gminami Powiatu Krakowskiego i składa
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się z 2-ch etapów. Pierwszy etap realizowany
przez gminy polega na przesiewowych badaniach młodzieży gimnazjalnej w kierunku
wykrycia zmian postawy ciała. Drugi etap
realizowany przez Powiat Krakowski, polega
na wdrożeniu systemu korekcji wad postawy
u młodzieży, która została zdiagnozowana
w pierwszym etapie programu.
Cele programu:
1) skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy, która doprowadzi do
podjęcia działań w kierunku korekty wady,
a w przypadku zmian chorobowych podjęcia
leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) edukacja w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa w postaci spotkań z rodzicami, omówienia wyników badań, uświadomienia zagrożeń i konsekwencji rozpoznanych
wad jak również zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na rozwój wad (np. częste
zwolnienia z zajęć WF dzieci przez rodziców)
jak również przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania prawidłowych
postaw uczniów, wzmocnienie ich aktywności ruchowej,
3) wdrożenie systemu korekty wad postawy zapobiegającego powstawaniu zmian
chorobowych zmuszających do podjęcia
leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia poprzez zapewnienie zajęć korekcyjnych w wodzie na basenie i zajęć korekcyjnych na sali gimnastycznej,
4) uzyskanie efektu w postaci wzrostu
świadomości u rodziców, dzieci i dyrektorów
szkół z zagrożeń zdrowotnych jakie niosą za
sobą wady postawy. Efekty będą oceniane
po zakończeniu programu poprzez odpowiednio skonstruowaną ankietę skierowaną
do osób biorących udział w programie.
Ogółem zbadano 2736 dzieci.
Współpraca Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana
jest w oparciu o zapisy uchwalanego każdego roku rocznego programu współpracy na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W programie za celowe uznano coroczne
wskazywanie wybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizację kierować środki finansowe. Głównymi
kryteriami selekcji tych grup są - z jednej
strony potrzeby Powiatu, zaś z drugiej strony
- potencjał organizacji pozarządowych.
Obszary współpracy przyjęte w rocznym
programie:
• podejmowanie działań promujących
zdrowy styl życia,
• upowszechnianie wiedzy na temat
ratownictwa medycznego, honorowego
krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
• realizacja programów zdrowotnych,
• wspieranie działań integrujących osoby
niepełnosprawne ze społeczeństwem.
Zarząd Powiatu w Krakowie po przeprowadzeniu w latach 2010-2014 otwartych
konkursów ofert, wsparł realizowanie zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
kwotą w wysokości 297 923 zł.

Programy zdrowotne

Ustawa o samorządzie
powiatoLiczba
Środki przeznaczone
ROK
wym z 5.06.1998 r.
przebadanych osób
na programy zdrowotne
(Dz.U.2013.595 j.t. z
1947
póżn zm.)nakłada na
2010
175 000 zł
powiat
obowiązek
2976
2011
140 000 zł
realizacji zadań publicznych o charakte2621
2012
239 910 zł
rze ponadgminnym
w zakresie promocji
2590
2013
239 910 zł
i ochrony zdrowia.
Dane będą dostępne
Zadania te wynikają
po zakończeniu programów
298 000 zł
2014
z szeregu ustaw rei złożeniu sprawozdań
gulujących obowiąz10 134 (2010- 2013)
SUMA
1 092 820 zł
ki władz publicznych
w tych obszarach.
System zapewniający
jest w oparciu o zapisy uchwalanego co roku
mieszkańcom dostęp
do świadczeń zdrowotnych tworzą w głów- rocznego programu współpracy, który wskanej mierze NFZ, samorządy województw, po- zuje wybrane obszary i priorytetowe grupy
zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
wiatów i gmin.
po to, aby środki finansowe trafiały w rozpoPowiat krakowski opierając się na rozpoznane potrzeby mieszkańców powiatu, przy
znanych potrzebach zdrowotnych i stanie
jednoczesnym uwzględnieniu możliwości
zdrowia mieszkańców zadanie to wykonuje
organizacji.
poprzez:
1. Opracowywanie własnych programów
Programy realizowane we współpracy
zdrowotnych i zlecanie ich realizacji na zasaz organizacjami pozarządowymi
dach kontraktowania usług.
Środki
przeznaczone na programy realizowane
2. Zlecanie do realizacji programów zdrowe współpracy z organizacjami pozarządowymi
ROK
wotnych i promocyjnych w wybranych obszarach organizacjom pozarządowym na za2010
56 500 zł
sadach wynikających z ustawy z dnia 24.04.
2011
61 000 zł
2003 r. o działalności pożytku publicznego i
2012
56 999 zł
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
2013
61 424 zł
1536 z pózn. zm.) w trybie konkursowym
2014
62 000 zł
(wspieranie wykonywania zadań publiczSUMA
297 923 zł
nych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji).
Ad1.
Powiat krakowski współpracę realizuje
Podstawę do tworzenia własnych
programów zdrowotnych daje ustawa w następujących obszarach:
- promocja zdrowego stylu życia,
z 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.
- upowszechnianie wiedzy na temat
Programy mają zapewnić równy dostęp do ratownictwa medycznego, honorowego
świadczeń opieki zdrowotnej, dlatego prio- krwiodawstwa, właściwych postaw i zachorytetem przy ich tworzeniu jest ich realizacja wań prozdrowotnych,
jak najbliżej miejsca zamieszkania.
- programy prozdrowotne,
Ad.2
- wspieranie integracji osoby niepełnoWspółpraca Powiatu Krakowskiego z or- sprawnych ze społeczeństwem.
ganizacjami pozarządowymi realizowana
Powiat od 2010 roku realizował następujące własne programy zdrowotne
Programy zdrowotne:
1.Wczesne wykrywanie patologii tarczycy

Realizacja w latach:
łącznie od 2010 do 2014
(przebadano 2411 osób)

2. Program wczesnego wykrywania choroby
niedokrwiennej serca

2010
(przebadano 76 osób)

3. Program wczesnego wykrywania raka sutka
– badania mammograficzne

łącznie od 2010 do 2014
(przebadano 2715 osób)

4. Profilaktyczne badania USG piersi

2010
(przebadano 280 osób)

5. Program wczesnego wykrywania raka prostaty

łącznie od 2010 do 2014
(przebadano 1026 osób)

6. Program korygujący wady postawy dzieci
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Skawinie

łącznie od 2010 do 2014
(przebadano 304 osoby)

7. Badanie wad postawy u uczniów klas I gimnazjów z
Powiatu Krakowskiego oraz korekcja wykrytej wady
w latach 2011-2012,2012-2013,2013-2014

łącznie od 2011 do 2014
(przebadano 2736 osób)
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Budżet (dla) obywateli… wszystkich!!!
Od kilku już lat włodarze polskich
gmin i ich mieszkańcy toczą dyskusję na
temat wprowadzania w poszczególnych
jednostkach samorządu terytorialnego
mechanizmu finansowego, jakim jest
budżet partycypacyjny, zwany także
obywatelskim. Mechanizm przejrzysty,
transparenty, ograniczający w znaczący sposób, przynajmniej pod pewnymi
względami, uznaniowość inwestycyjną
radnych i urzędników – tak w dużym
skrócie opisać można najważniejsze zalety tego narzędzia. Myśląc o partycypacji w powiecie krakowskim musimy spojrzeć nieco szerzej. Metropolię należy
tutaj definiować jako związek gmin podkrakowskich z miastem Kraków, które
jest gminą na prawach powiatu, a więc
realizuje zadania gminy i powiatu. Mówiąc o Krakowskim Obszarze Metropolitalnym musimy mieć na względzie konieczność wypracowania odpowiednich
zasad współpracy, która będzie oparta
na aktywności gmin i powiatu krakowskiego. Myśląc o budżecie obywatelskim
w powiecie powinniśmy czerpać dobre
wzorce z Krakowa.
Zaproszenie mieszkańców do podejmowania decyzji o przeznaczeniu
publicznych funduszy jest odważnym
krokiem lokalnych samorządów. W ten
sposób zwiększa się rolę obywateli
w wydatkowaniu środków finansowych
i jednocześnie pozwala się uruchomić
mechanizmy wyboru inwestycji o kluczowym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Czynnikiem niezwykle istot-
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nym dla poprawnego funkcjonowania
systemu partycypacyjnego jest jego stała obecność w kalendarzu budżetowym
poszczególnych samorządów.
Miasto Kraków od 2013 roku podejmuje konkretne działania w tym zakresie.
Głównymi inicjatorami w tym zakresie
są organizacje pozarządowe. Natomiast
urzędnicy, jak i jednostki pomocnice samorządu zachowują w tej sprawie chłodny dystans. Ta rezerwa wynika w dużej
mierze – co naturalne – z ograniczenia
sfery administracyjnej w procesie tworzenia planu inwestycyjnego na rzecz
mieszkańców. Zmiana roli obywatela
z petenta na partnera może nie budzi
entuzjazmu wśród samorządowców, ale
jest jednym z nieodłącznych elementów
procesu budowania odpowiedzialnego
społeczeństwa w szeroko rozumianym
Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
Problem podziału środków finansowych
w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich wygląda diametralnie inaczej.
W większości gmin jednostkami pomocniczymi samorządu są sołectwa i zarządy osiedli (na ternach miejskich), które
od wielu lat rozdzielają przyznane im
środki według potrzeb.
Istotą budżetu partycypacyjnego jest
czynny udział obywateli w określaniu
planowanych wydatków, co w dalszej
perspektywie oznacza także możliwość
decydowania o kierunkach rozwoju
swojego najbliższego otoczenia. By te
założenia w pełni zrealizować również w
powiecie, zakres działań inwestycyjnych
powinien być uzgadniany podczas
konsultacji społecznych, a wypracowany w ten sposób konsensus zatwierdzany przez uczestników zebrania
mieszkańców osiedla lub spotkania
wiejskiego czy szerzej rozumianego
forum mieszkańców gmin, powiatu.
Budżet partycypacyjny – rozumiany
jako fundusze kierowane do jednostek
pomocniczych samorządu – wykorzystywany jest z reguły do pokrycia najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych
(budowy dróg, chodników itd.), ale
często środki wydatkowane są podczas
organizacji rozmaitych uroczystości
czy też wspierają działania funkcjonujących na danym terenie organizacji,
np. Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wszystko to sprzyja pogłębieniu integracji członków lokalnej społeczności
oraz wzmacnianiu poczucia przynależności do danego miejsca – partycypowanie w wydawaniu publicznych
pieniędzy gwarantuje bowiem realny
udział w sprawowaniu władzy w naszych małych ojczyznach. Każdy może
(powinien) dysponować pieniędzmi
publicznymi!!!

ŁUKASZ
KRUPA
Radny Powiatu

„Istotą budżetu partycypacyjnego jest
czynny udział obywateli w określaniu
planowanych wydatków, co w dalszej
perspektywie oznacza także możliwość
decydowania o kierunkach rozwoju
swojego najbliższego otoczenia.”

Nie możemy pominąć również zagrożeń wynikających ze zbytniego zaangażowania samorządowców w promocję
rozwiązań partycypacyjnych pojętych
jako narzędzie do przerzucania części
odpowiedzialności na społeczeństwo
za polityczne porażki wójtów czy burmistrzów.
Mechanizm budżetu obywatelskiego powinien służyć nie tylko tworzeniu
nowej polityki gminnej i powiatowej,
ale również – wprowadzany na jasno
i precyzyjnie sformułowanych zasadach
– prowadzić do realizacji planu rozwoju obszarów metropolitalnych zgodnie z wcześniej ustalonymi kierunkami
(uwzględniając zarówno oczekiwania
ludności z terenów ogólnomiejskich,
powiatowych, metropolitalnych, jak
i potrzeby lokalnej społeczności na poziomie dzielnic, osiedli oraz sołectw). Tu
pojawia się kolejne pytanie dotyczące
możliwości rozszerzenia budżetu obywatelskiego na samorządy wyższego
szczebla, czyli powiaty i województwo.
W ten sposób przysłowiowe krojenie
tortu mogłoby odbywać się na szerszą skalę, co z kolei gwarantowałoby
obywatelom prawo do decydowania
w kwestiach warunkujących prawidłowe
funkcjonowanie tych jednostek.
Warto pamiętać, że budżet partycypacyjny to także odpowiedzialność wynikająca nie tylko z kosztów konkretnej
inwestycji, ale również z kosztów, jakie
generuje jej właściwe utrzymanie. To odpowiedzialność mieszkańców dotycząca
kierunków rozwoju danej społeczności,
samorządu, instytucji.

INFRASTRUKTURA

Kodeks urbanistyczno-budowlany
usprawni inwestycje w Polsce?
W moim życiu zawodowym i społecznym często stykam się z szeroko rozumianymi inwestycjami. W upływającej
kadencji miałem zaszczyt kierować pracami Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – największej liczebnie
struktury powołanej przez Radę Powiatu. Komisja ta, podczas swoich obrad
na bieżąco otrzymuje
informację z wydziałów
odpowiedzialnych za
budowę dróg, chodników, wydawanie pozwoleń na budowę,
pozwoleń wodno-prawnych, odbiór obiektów budowlanych itp.
o aktualnych uwarunkowaniach prawnych w
tym obszarze. Niestety
regulacje prawne związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym
szeroko rozumianego
budownictwa są rozproszone w szeregu
różnych ustaw, wielu
rozporządzeniach czy specustawach.
Tak duża ilość różnych przepisów przyczynia się do ogromnej niepewności inwestycyjnej osób lub podmiotów chcących cokolwiek budować. Niewątpliwie
wpływa to na fatalny wygląd polskiej
przestrzeni publicznej i nieciekawy stan
otaczającego nas ładu przestrzennego.
W celu ich uporządkowania, ujednolicenia słownictwa, kompatybilności
i przejrzystości Rada Ministrów w dniu 10
lipca 2012 roku przyjęła rozporządzenie
w sprawie utworzenia, organizacji i trybu
działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Budowlanego. Do zadań Komisji należy
opracowanie projektu przepisów rangi
ustawowej w zakresie kompleksowej
regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego. Ponadto ma ona zająć
się „włączeniem” do przyszłego Kodeksu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego w połowie
kwietnia br. przyjęła podstawową wersję
projektu Kodeksu urbanistyczno-bu-

dowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju gdzie rozpoczęto konsultacje. Zakończenie prac
nad pełnym projektem kodeksu planowane jest na koniec tego roku. W związku
z tym Komisja przyjęła harmonogram
prac z którego wynika, że 7 stycznia 2015
roku odbędzie swoje ostatnie posiedze-

WOJCIECH
BOSAK
Radny Powiatu

„Regulacje prawne związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym
szeroko rozumianego budownictwa
są dzisiaj dla inwestorów poważnym
utrudnieniem. Mam nadzieję że przyjęcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego wkrótce to zmieni.”
jednego postępowania o pozwolenie na
budowę załatwiano wszystkie uzgodnienia, które dzisiaj toczą się w formie
odrębnych postępowań,
- utworzenie Krajowego Rejestru Budowlanego, w którym znalazłyby się
podstawowe informacje dotyczące sytuacji prawno-przestrzennej każdej działki
(m.in. na jaki cel jest ona przeznaczona,
czy i jak może być zabudowana, jakie
ewentualnie wydano w tych sprawach
rozstrzygnięcia administracyjne,

nie, na którym przekaże gotowy projekt
Kodeksu Radzie Ministrów.
Poniżej przedstawię kilka przyjętych
założeń:
- uproszczenie procesu
inwestycyjno-budowlanego
w Polsce,
- wzmocnienie roli planowania
przestrzennego
w gminach,
- rezygnacja z instytucji decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
- propozycja aby w ramach

- budowa domu będzie wymagać jedynie zgłoszenia i nie będzie konieczne
składanie projektu budowlanego.
Z punktu widzenia przeciętnego
Kowalskiego najważniejsze będzie odformalizowanie procesu budowlanego
i w konsekwencji skrócenie oczekiwania na możliwość legalnego budowania
domu, natomiast w obszarze niektórych innych inwestycji powinno nastąpić znaczne ich przyspieszenie poprzez
ograniczenie liczby rozstrzygnięć administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Miejmy nadzieję, że tak się wreszcie stanie.
POWIAT krakowski 2014
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Edukacja w mijającej kadencji
Mijająca kadencja jest kolejną, obfitującą w wiele zdarzeń sprzyjających rozwojowi szkół i placówek oświatowych.
Najistotniejszym jest fakt, że wszystkie
jednostki wykonały olbrzymią pracę,
by pozostać „na rynku edukacyjnym”
w trudnych warunkach demograficznych
i przy mocnej konkurencji. Są wśród nich
i takie, które w znaczący sposób rozwinęły swoją działalność. Powiat krakowski
jest organem prowadzącym dla 7. szkół
i 3. placówek oświatowych. Obecnie do
naszych szkół uczęszcza 2373 uczniów
i 667 słuchaczy. Są one również otwarte
na tzw. kształcenie ustawiczne. W trzech
z nich powstały Ośrodki Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego, pozwalające na prowadzenie różnego rodzaju kursów. Od 2012 r. organizowane są
kursy kwalifikacyjne, zdobywające dużą
popularność, czego dowodem jest fakt,
że w roku 2013/14 uczestniczyło w nich
121 słuchaczy, a w bieżącym już zapisanych jest 180. Bogaty wachlarz propozycji kierunków nauczania, konsekwentnie
był dostosowywany do potrzeb rynku
pracy. Ten fakt oraz wysokie wyniki nauczania w szkołach i duża ilość zajęć
pozalekcyjnych finansowanych przez
powiat, gwarantowały wysokie nabory
w kolejnych latach. I tak, możemy pochwalić się powołaniem w Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
kierunku „Technik eksploatacji portów
i terminali” we współpracy z Zarządem
Lotniska w Balicach, a w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
kierunku „Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej”, współpracującego z pobliskim Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł
i Poszanowania Energii AGH w Miękini.
Hitem okazał się kierunek weterynarii,
założony w Zespole Szkół Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, na którym z roku na rok ilość
uczniów i słuchaczy wzrasta.

Bardzo cieszy fakt odradzania się
kierunków o profilach elektrycznym
i elektronicznym oraz powstanie nowego, mechatronicznego kierunku w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Skawinie. Rozpoczęta realizacja programu „Chmura Małopolska” z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości ich nauczania.
Przez lata mijającej kadencji nasi
uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu programach dotowanych
z Unii Europejskiej, Narodowego Banku
Polskiego itp., oraz programów autorskich, opracowanych przez Wydział Edukacji.
1. „DAJ SOBIE SZANSĘ” – 398 055 zł
2. „CZYTAM ZE ZROZUMIENIEM = ROZUMIEM ŚWIAT” – 434 773,54 zł
3. „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE” – 3 192
818,06 zł
4. „ROZWIŃ SKRZYDŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – I EDYCJA - 51 440 zł
(w tym 25 090 zł ze środków NBP)
5. „ROZWIŃ SKRZYDŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – II EDYCJA – 39 557, 48 zł
(w tym 28 782,50 zł ze środków NBP)
6. „MATEMATYKA MOJA SZANSA”
7. „NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W POWIECIE KRAKOWSKIM” – 3 020 000 zł
8. „MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA” – 331 225, 43 zł.
Obecnie Powiat Krakowski uczestniczy w projekcie „Razem Blisko Krakowa”,
którego obszar „ Edukacja a rynek pracy” jest najbardziej istotny, a problem
współpracy z przedsiębiorcami kluczowy. W przygotowaniu jest również
projekt edukacyjny pn. „Dziennikarz
Obywatel”, skierowany do uczniów klas
humanistycznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez nasz powiat.

LIDIA
PYCIŃSKA
Dyrektor
Wydziału Edukacji

Powiat Krakowski może pochwalić się
również realizacją wielu inwestycji i remontów, m.in.:
1. Zakończenie rozpoczętej w poprzedniej kadencji budowy sali gimnastycznej przy LO i Szkole Podstawowej
nr 2 w Skawinie, za kwotę 6 155 486 zł
(środki unijne, środki powiatu i UMiG
Skawina);
2. Remont części pomieszczeń szkolnych XXXI LO przy ul. Zakątek 2 w Krakowie, przygotowujący je pod działalność
SPPPPK, za kwotę 127 350zł (środki powiatu);
3. Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w ZSRCKU w Czernichowie za kwotę 153 494,63 zł (środki powiatu);
4. Remont placu apelowego w ZSP
w Krzeszowicach, obejmujący wymianę
płytek chodnikowych na kostkę brukową, za kwotę 130 000 zł (środki powiatu);
5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Skawinie za kwotę 96 000 zł (środki
powiatu);
6. Termomodernizacja budynku
ZSRCKU w Czernichowie, obejmująca
Internat, przewiązkę, salę gimnastyczną
i stołówkę oraz wymiana pokrycia dachowego i podłogi sali gimnastycznej,
a także remont instalacji elektrycznej
i centralnego ogrzewania, za łączną
kwotę 969 948,51 zł (środki powiatu
i pożyczka z WFOŚ i GW);
7. Termomodernizacja budynku administracyjno - warsztatowego w ZSTE
w Skawinie, za kwotę 521 044,84
zł (środki powiatu i pożyczka
z WFOŚ i GW);
8. Remont placu i chodnika
przy budynku szkoły LO w Skawinie, za kwotę 56 605,56 zł (środki
powiatu).
To tylko główne inwestycje,
finansowane w ramach realizacji
budżetów szkół i placówek oświatowych.
Szkoły i placówki oświatowe
były systematycznie doposażane
zarówno z budżetu oświatowego,
jak i z innych źródeł, m.in. ze środków unijnych na ogólną kwotę
około 1 300 000 zł.
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Niewątpliwie znaczący postęp odnotowały Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu
Krakowskiego otrzymała nowy lokal,
znacznie poprawiający warunki pracy.
Również Filie tej poradni w Skale i Słomnikach, dzięki dużemu zaangażowaniu gmin, mogą pochwalić się bardziej
przyjaznymi, przestronnymi lokalami,
co podniosło poziom świadczonych
przez nie usług.
Dużym powodzeniem w mijającej
kadencji cieszyły się konferencje organizowane przez Wydział edukacji oraz
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego. Ich tematyka była podyktowana bieżącymi potrzebami środowiska
szkolnego i skierowana do wszystkich
nauczycieli szkół z terenu Powiatu krakowskiego. Przykłady zrealizowanych
tematów:
1. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – indywidualizacja procesu nauczania”;
2. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle no-

wych uregulowań prawnych. Teoria
i praktyka”;
3. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami
w szkole”,
4. „Coaching w służbie oświaty”. Hasło
przewodnie konferencji brzmiało „nie
ma dysfunkcyjnych dzieci, są tylko nieefektywne strategie uczenia się”;
5. „Kształtowanie i wspieranie motywacji, czyli jak osiągnąć sukces w szkole”.
Powiat Krakowski zawarł umowę
z firmą Open Medical w zakresie projektu badawczego pt. Skuteczność Metody Warnkego. Metodą tą objęte były
dzieci ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się, o charakterze dysleksyjnym,
z terenu Krzeszowic oraz Zabierzowa.
Obecnie Poradnie w Zabierzowie
i w Krzeszowicach są w posiadaniu sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży za pomocą metody EEG Biofeedbeaku, którego zakup został sfinansowany
z budżetu Powiatu. Niewątpliwym sukcesem mijającej kadencji jest poszerzenie Powiatowego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych o Stypendia Prze-

Dla mnie coś więcej, niż tylko szkoła
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach na stałe
wpisało się nie tylko w krajobraz centrum
Krzeszowic, lecz z uwagi na swoją renomę
i blisko 70-letnią historię także w świadomość mieszkańców miasta i gminy Krzeszowice. Powstała w 1945 roku szkoła,
pomimo wielu perturbacji związanych
z lokalizacją obecnie kojarzy się z kompleksowo odrestaurowaną i nowoczesną
placówką kształcącą okoliczną młodzież.
Stało się tak dzięki staraniom i finansowaniu samorządu powiatowego. Budynek
liceum to swoista architektoniczna perełka, wpisana do rejestru zabytków. Obiekt
powstały z fundacji rodziny Potockich został ukończony w 1876 roku. Początkowo
pełnił rolę Uzdrowiskowego Domu Gościnnego dla kuracjuszy pobliskiej balne-

ologii – łazienek „Zofia”. Na mocy dekretu
PKWN z 6 września 1944 roku, zakładającego tzw. reformę rolną budynek został
wywłaszczony z przeznaczeniem na cele
edukacyjne. Nie jest zatem niczym nadzwyczajnym, iż nieruchomość ta stanowi

istotny element roszczeń spadkobierców
rodziny Potockich, co uzasadniają rozstrzygnięcia sądowe o zwrocie wywłaszczonego majątku. Starostwo Powiatowe w
Krakowie, będąc organem prowadzącym
krzeszowickie Liceum Ogólnokształcące
stanęło przed koniecznością rozwiązania
problemu, jaki niósł za sobą obowiązek
przekazania budynku jego prawowitym
właścicielom. W odróżnieniu np. od władz
samorządowych gminy Krzeszowice, które
kwestię zwrotu majątku rodzinie Potockich postanowiły odwlec w czasie, Zarząd
Powiatu Krakowskiego, kierując się głosem rozsądku i przede wszystkim dobrem
placówki oświatowej zdecydował się odkupić nieruchomość w klimacie negocjacji
i ugody. Takie rozwiązanie umożliwi szkole spokojne funkcjonowanie w obecnej
lokalizacji i jej dalszy rozwój, zaś dyrekcja
i grono pedagogiczne liceum będą mogły
skupić się na stałym podnoszeniu jakości
kształcenia i poszerzaniu oferty edukacyjnej placówki. Decyzja władz powiatu krakowskiego urzeczywistniła się 24 września
br., kiedy to Rada Powiatu zadecydowała
o zakupie budynku liceum wraz z działką za kwotę 2,8 mln zł. Jak poinformował
przy tej okazji starosta Józef Krzyworzeka
w niedługim czasie planowane jest podpisanie aktu notarialnego w tej sprawie. Dla
mnie osobiście, jako absolwenta krzeszowickiego „ogólniaka” to bardzo ważna i dobra wiadomość. Podobne odczucia mają
zapewne setki byłych uczniów liceum, dla
których krzeszowicka szkoła to coś więcej,

wodniczącego Rady Powiatu – „TALENT
POWIATU”, w kategoriach za wybitne
osiągnięcia w dziedzinach: humanistycznej, matematyczno-informatyczno-przyrodniczej, przedmiotów zawodowych,
sportu, artystycznych oraz stypendia dla
uczniów szkół zawodowych.
Przed naszymi szkołami, zwłaszcza
zawodowymi, stają poważne wyzwania.
Szkolnictwo zawodowe stało się priorytetem w roku szkolnym 2014/2015. Jak
czytamy w artykułach poświęconych
tej dziedzinie „Obecnie za jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed
polską oświatą uznajemy potrzebę położenia większego nacisku na dobre,
fachowe przygotowanie – tak w systemie szkolnym jak i w ramach systemu
przekwalifikowania – edukacji ustawicznej. Wymaga to szczególnej mobilności
i zdolności do reagowania na potrzeby
rynku pracy przez szkolnictwo zawodowe oraz prowadzące je jednostki samorządu terytorialnego”.
Powiat krakowski już dziś przygotowuje się aby sprostać temu zadaniu,
podejmując odpowiednie działania
lub w nich uczestnicząc.

WOJCIECH
PAŁKA
Radny Powiatu

„Zarząd Powiatu Krakowskiego, kierując się głosem rozsądku
i przede wszystkim dobrem placówki
oświatowej zdecydował się odkupić
nieruchomość w klimacie negocjacji
i ugody. Takie rozwiązanie umożliwi szkole spokojne funkcjonowanie
w obecnej lokalizacji i jej dalszy
rozwój.”
aniżeli szkolne mury, ławki i nauczyciele.
To wiele pięknych wspomnień z młodości, specyficzna atmosfera i klimat oraz
więzi, jakie wytworzyły się w czasie nauki
w liceum. Obecnie, z uwagi na warunki
demograficzne, na rynku edukacji panuje
„walka” o przyszłego ucznia. Powiat musi
stale podejmować wysiłki, aby oferta krzeszowickiego liceum była atrakcyjna i konkurencyjna względem innych szkół. Ostateczne, pozytywne załatwienie sprawy
związanej z zakupem budynku liceum od
spadkobierców rodziny Potockich to jedna z najważniejszych decyzji samorządu
powiatowego w ostatnim czasie. W mojej
ocenie może ona stanowić wskazówkę dla
innych samorządów jak osiągnąć oczekiwany przez wszystkie strony kompromis.
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EDUKACJA

113 Stypendiów
Starosty Krakowskiego
W dniu 25 września br. w sali obrad
Starostwa Powiatowego w Krakowie
starosta krakowski Józef Krzyworzeka
wręczał stypendia najlepszym uczniom
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. W uroczystości brali
udział przewodniczący Rady Powiatu w
Krakowie Tadeusz Nabagło, wicestarosta
Urszula Stochel oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Janina Grela.
Prowadząca spotkanie dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska po powitaniu stypendystów, opiekunów i rodziców przypomniała, że „Stypendium
Starosty Krakowskiego” przyznawane
jest uczniom, którzy ukończyli pierwszy
rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej
i osiągnęli wybitne wyniki w nauce. Warunkiem otrzymania stypendium jest
uzyskanie wysokiej średniej ocen z zajęć
edukacyjnych: co najmniej 5.0 w liceach
ogólnokształcących, 4.8 w technikach
i 4.3 w zasadniczych szkołach zawodowych. Niezbędne było otrzymanie bardzo dobrej oceny z zachowania. Stypendium Starosty Krakowskiego w kwocie
150 zł. miesięcznie przyznawane jest na
okres jednego roku szkolnego.
Podczas uroczystości starosta Józef
Krzyworzeka serdecznie pogratulował
wszystkim stypendystom i zapewnił, że
dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego
zawsze będą przyznawane stypendia.
Z kolei dyrektor Lidia Pycińska składając
młodzieży gratulacje stwierdziła, że kolejny raz potwierdza się, iż wybór szkoły
ponadgimnazjalnej prowadzonej przez
powiat krakowski, jest słusznym wyborem.
Docenianie najlepszych uczniów
szkół prowadzonych przez powiat krakowski nie zamyka się tylko w przyznawaniu stypendium. W bieżącej kadencji
wprowadzony został program dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów pn.: „Talent
Powiatu”. W związku z tym 18 czerwca
2014r. odbyła się uroczysta Gala Powiatu Krakowskiego „Talent Powiatu 2014”.
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Została ona zorganizowana na terenie
Hali Sportowej skawińskiego Liceum
Ogólnokształcącego przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. W pięknej oprawie, przy obecności
wieluznakomitych gości, opiekunów, rodziców i sponsorów, wybitnie uzdolnieni
uczniowie odebrali nagrody pieniężne.
A starosta krakowski Józef Krzyworzeka
zachęcał młodzież do osiągania sukcesów mówiąc: „Bądźcie niepokornymi odkrywcami, a nam, dorosłym, pozwólcie
doceniać i nagradzać swoje dokonania!”
Stypendyści Starosty Krakowskiego
w roku szkolnym 2014/15
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale: Paulina Świerk
Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach: Izabella Malczyk, Izabela Niechwiej, Justyna Żbik, Bogumiła Kłeczek,
Izabela Cichoń, Hanna Martyna, Maja
Bodzęta, Magdalena Nowak
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie: Krystian Rak, Gabriela Dziobek,
Anna Nowak, Joanna Niewolska, Paulina
Tondyra, Aleksandra Szydłowska, Maciej
Bolsęga, Klaudia Klimończyk, Dominika Kucik, Gabriela Pachel, Kinga Sołtys,
Klaudia Szewczyk, Justyna Brańka, Klaudia Grabińska, Aleksandra Okarmus,
Dominika Drab, Bartosz Gałuszka, Dominika Gubała, Daria Lelek, Aleksandra
Mrowiec.
Zespół Szkól Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie: Anna Gawęda, Szymon
Domagała, Marcelina Nalepka, Piotr Baran, Krystian Jezioro, Adrianna Kapusta,
Małgorzata Pituch, Monika Świerkosz,
Kinga Buczak, Róza Ożóg, Grzegorz Piotrowicz, Jakub Rogala, Damian Wańdyga, Damian Nowaczyk, Marcin Mardyła,
Michał Stypka, Justyna Gaweł, Marcelina Stokłosa, Magdalena Kubas, Anna
Jamróz, Gabriel Stec, Julia Grodowska,
Amanda Okuniew, Aleksandra Stokłosa,
Joanna Ochojna, Magdalena Woźniczka, Magdalena Farat, Karol Kurek, Marek Okarmus, Artur Maliszewski, Kamil

JANINA
GRELA
Radna Powiatu

„Docenianie najlepszych uczniów
szkół prowadzonych przez powiat krakowski nie zamyka się tylko w przyznawaniu stypendium. W bieżącej kadencji wprowadzony został program
dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów
pn.: „Talent Powiatu.”

Suder, Angelika Ciepły, Weronika Kominiak, Anna Wilkońska, Piotr Wróblewski,
Natalia Kozioł, Joanna Łyko, Magdalena
Mika, Anna Początko, Dawid Torba, Paulina Szlachta, Daniel Zwierzyński, Justyna Żmija.
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach: Monika Milewska, Gabriela Łoboś, Marcin Kulczycki, Radosław
Wolan, Bogumiła Dorynek, Adam Jochymek, Rafał Adamaszek, Gabriela Szymonik, Agnieszka Sokół, Klaudia Żbik, Justyna Ziembińska.
Zespół Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie:
Magdalena Hajto, Oliwia Orlik, Aleksandra Dudek, Agnieszka Gawęda, Justyna
Panek, Marlena Susuł, Joanna Kapusta,
Aleksandra Mytnik, Grzegorz Doległo,
Justyna Witalec, Joanna Trojanek, Aleksandra Rubik, Natalia Pieczonka, Paulina
Wrzesień, Joanna Gajec, Kamila Mytyk,
Zuzanna Oleksy, Joanna Furgał, Natalia
Magiera, Ewa Duran, Maria Kabionek.
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie: Karolina Krzyżówek,
Grzegorz Janik, Dariusz Jarosz, Przemysław Serczyk, Natalia Wieczorek, Szymon
Wiśniewski, Tomasz Namysłowski, Marta
Przebinda, Anita Całka.
Wszystkim nagrodzonym uczniom
i ich opiekunom w imieniu Komisji Edukacji Publicznej składam serdeczne gratulacje.

INFRASTRUKTURA

Gdzie szukać pieniędzy na remonty
istniejącej infrastruktury?
Praca w Zarządzie Powiatu jest ciężka,
ale zarazem bardzo satysfakcjonująca.
Daje możliwość poznania siły, jaką ma
samorządność. Wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie nauczyło
mnie, że najważniejszą wartością jest
współpraca. Tylko dzięki wspólnemu
wysiłkowi projekty mają szansę zostać
zrealizowane. W tym miejscu chciałabym podziękować Panu Staroście Józefowi Krzyworzece, Wicestaroście Urszuli
Stochel, Annie Lewickiej, Adamowi Wójcikowi, Bogumile Glicy, Mirosławowi Golanko oraz pracownikom Biura Zarządu
za czteroletnią współpracę. Dziękuję
również Panu Wojciechowi Baście, dyrektorowi Wydziału Geodezji i Kartografii, a także pracownikom Wydziału,
Radnym oraz wszystkim pracownikom
Starostwa.
Przed nami nowe rozdanie środków
unijnych, przeznaczonych na inwestycje
w latach 2014 – 2020. Niestety, nie przewiduje się w nich pomocy finansowej
dla remontów istniejącej infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej. Oznacza to, że
skanalizowane już gminy będą miały
problemy z pozyskaniem pomocy finansowej na ewentualne remonty starej infrastruktury.
Nie jest tajemnicą, że stare kolektory
sanitarne, wybudowane w latach 80tych i 90-tych z rur żelbetowych, żeliwnych oraz kamionkowych wymagają już
remontów i przebudowy. Są nieszczelne
i ulegają licznym awariom. Właściciele
nieruchomości często nie wyrażają zgody na ponowne przekopywanie swoich
posesji. W takich przypadkach jedynym
sposobem modernizacji sieci jest dużo
droższa metoda bezrozkopową. Bez
wsparcia finansowego gminy przedsiębiorstwa komunalne nie są w stanie
wykonać tych remontów. Przykładowo:
budowa 1 m nowego kolektora o średnicy 500 mm kosztuje ok. 500 zł, ale już
modernizacja starego rurociągu żelbetowego metodą rękawa utwardzonego
kosztuje dwukrotnie więcej, ok. 1000 zł!
Pieniędzy nie można pozyskać ze środków unijnych, bo remont nie spełnia
kryterium efektu ekologicznego, którego miarą jest dodatkowa ilość podłączonych osób, dodatkowa ilość odprowadzonych ścieków i dodatkowa ilość
zredukowanego ładunku.

cji mogą przedostawać się liczne patogeny - mikroorganizmy występujące w
ściekach oraz wszystkie grupy robaków
pasożytniczych. Skażenie może odbywać się zarówno przez ścieki odprowadzane wprost do ziemi i wypływające
na powierzchnię wskutek awarii, jak
i przez przenoszące te mikroorganizmy
dzikie ptaki, zwierzęta i owady żyjące
w sąsiedztwie. Zanieczyszczenia grożą
skażeniem rzekom i powierzchniowym
ujęciom wody. Taka sytuacja to również
poważne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne dla ludzi.
W zależności od pochodzenia ścieki dzieli się na ścieki socjalno – bytowe
i przemysłowe. Te pierwsze pochodzą
z bezpośredniego otoczenia człowieka,
czyli z domów mieszkalnych, budynków
gospodarczych, miejsc użyteczności
publicznej, zakładów pracy. Pozornie
niegroźne i „organiczne” mogą zawierać
niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze oraz jaja robaków pasożytniczych. Stałym elementem tych ścieków
jest pałeczka okrężnicy Escherichia coli.
Bakteria ta sama nie stanowi większego
zagrożenia dla człowieka, lecz jej ilość
w ściekach jest wskaźnikiem obecności czynników wywołujących tyfus, dur
brzuszny i dyzenterię. Ścieki przemysłowe powstają podczas różnych procesów
technologicznych i przy przeróbce surowców. Ilość i rodzaj tych ścieków zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, technologii produkcji oraz ilości zużywanej
wody. W skład ścieków przemysłowych
wchodzą zanieczyszczenia organiczne,
nieorganiczne oraz różnego rodzaju
pyły. Paleta tych odpadów obejmuje tysiące możliwych związków, w tym np. fenole, kwas siarkowy, czy toksyczne sole

ALICJA
WÓJCIK
Członek Zarządu
Powiatu

„Nieszczelna kanalizacja sanitarna
może być zabójcza dla środowiska.
Skutkiem najmniejszego nawet zaniedbania może być zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód, powodujące
zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia.”
metali ciężkich, które działają zabójczo
na organizmy żywe.
Nieszczelna kanalizacja sanitarna
może być zabójcza dla środowiska. Skutkiem najmniejszego nawet zaniedbania
może być zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód, powodujące zagrożenie
sanitarno-epidemiologiczne, groźne dla
naszego zdrowia, a nawet życia. Brak
możliwości uzyskania dofinansowania
na pewno jest dużym problemem. Jest
jednak światełko w tunelu! Kazimierz
Czekaj, nasz przedstawiciel w Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Członek
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), na
moją prośbę przedstawił ten problem
Radzie Nadzorczej WFOŚiGW. Jest szansa, że od marca 2015r. w WFOŚiGW będą
obowiązywać nowe zasady i kryteria
na uzyskanie pomocy finansowej przy
prowadzeniu remontów starych, nieszczelnych kolektorów. Ta pomoc byłaby nieocenioną szansą dla gmin, które
w obliczu aktualnych kryteriów dofinansowań są na straconej pozycji w wyścigu
o pozyskanie funduszy.

Natomiast warto pamiętać, że nieoczyszczone ścieki z nieszczelnej kanalizacji to bomba biologiczna, stwarzająca
potencjalne zagrożenie skażenia gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych! Do gleby z nieszczelnej kanalizaPOWIAT krakowski 2014
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INWESTYCJE

POWIatowe inwestycje
Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów
Starostwa Powiatowego w Krakowie w ramach prowadzonej
działalności (jako organ administracji architektoniczno-budowlanej) przyczynił się podczas ostatnich 4 lat do znacznego zurbanizowania terenu powiatu poprzez umożliwienie realizacji wielu
inwestycji, nawet o znaczeniu ponadregionalnym. W tym okresie
wydano następującą ilość decyzji:

2010 rok
(listopad i grudzień)

decyzje - pozwolenia na budowę 447
liczba zgłoszeń 441
decyzje - pozwolenia na budowę 3066
2011 rok
liczba zgłoszeń 4338
decyzje - pozwolenia na budowę 3281
2012 rok
liczba zgłoszeń 3953
decyzje - pozwolenia na budowę 3424
2013 rok
liczba zgłoszeń 3919
2014 rok
decyzje - pozwolenia na budowę 2276
(styczeń do sierpień) liczba zgłoszeń 2976
W ramach zadań prowadzonych przez wydział wydano 22 decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych, co w dużej
mierze, po ich zrealizowaniu, usprawniło system komunikacyjny
na terenie powiatu. Wydział Architektury prowadzi również zadania dotyczące zarówno inwestycji jak i remontów w placówkach

oświatowych, domach dziecka czy
domach pomocy
społecznej.

ADAM
WÓJCIK

Nadmienić naCzłonek Zarządu
Powiatu
leży, że w ramach
realizacji ww. zadań
prowadzono procedury polegające na
„W ostatnich latach szczególny nacisk
wyłonieniu wykozostał położony na ochronę obiektów obnawcy odpowiedjętych ochroną konserwatorską oraz na
niej dokumentacji
doprowadzenie obiektów do standardów
projektowo-koszumożliwiających ich ekonomiczne funktorysowej,
nacjonowanie.”
stępnie wyłaniano
w drodze przetargów wykonawców
robót oraz w drodze zapytań ofertowych inspektorów nadzoru
inwestorskiego. Powyżej opisane zadania inwestycyjne oraz remontowe były realizowane w oparciu o własne środki powiatu
a także wspomagane środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszami unijnymi.
W ostatnich latach szczególny nacisk został położony na ochronę
obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz na doprowadzenie obiektów do standardów umożliwiających ich ekonomiczne
funkcjonowanie. Szczególnym patronatem objęte były placówki
oświatowe wraz z internatami, które w chwili obecnej cieszą się
dużą popularnością.

Realizacja inwestycji Starostwa Powiatowego w Krakowie w okresie od listopada 2010 do października 2014 r.

Lp
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Nazwa zadania

Miejsce realizacji

ROK

Kwota
brutto

Środki unijne,
powiatu lub
WFOŚ

Budowa sali gimnastycznej
przy LO i Szkole
Podstawowej nr 2 w Skawinie
Wykonanie izolacji pionowej
ścian pod tarasem oraz drenaż
opaskowy w DPS
w Karniowicach
Modernizacja obiektów
Domów Pomocy Społecznej
w Powiecie Krakowskim
DPS w Karniowicach –
modernizacja dźwigu
osobowego – wymiana kabiny
windowej i aparatury sterowej
Modernizacja obiektów
Domów Pomocy Społecznej
w Powiecie Krakowskim.
Dom Pomocy Społecznej
w Karniowicach –modernizacja
stropodachu nad kotłownią
z wykorzystaniem na taras ,
budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych i wymiana
nawierzchni chodnika
Likwidacja oczyszczalni
ścieków na terenie Domu
Pomocy społecznej
w Owczarach
Zabezpieczenie osuwiska
w DPS w Czernej

Skawina
ul. Żwirki
i Wigury 17

Listopad/Grudzień
2010

6 155 486,00

Środki unijne
+
Środki Powiatu

Dom Pomocy
Społecznej
w Karniowicach

Listopad/
/Grudzień 2010

57 245,00

Środki Powiatu

Dom Pomocy
Społecznej
w Karniowicach

Listopad/Grudzień
2010

112 992,00

Środki unijne
+
Środki Powiatu

Dom Pomocy
Społecznej
w Karniowicach

Listopad/Grudzień
2010

289 992,68

Środki unijne
+
Środki Powiatu

DPS Owczary

Czerwiec 2011

9 471,00

Środki Powiatu

DPS w Czernej

Lipiec 2011

-

-

2 419 543,92

85% Środki unijne
+
15% Środki
Powiatu

Budowa instalacji ciepłej wody
użytkowej w oparciu
o zastosowanie systemu
solarnego w budynkach
użyteczności publicznej
Powiatu Krakowskiego
Modernizacja obiektów
Domów Pomocy Społecznej
w Powiecie Krakowskim

DPS w Batowicach
DPS w Owczarach
DPS w
Więckowicach
DPS w Czernej
DPS w Karniowicach
Dom Dziecka w
Sieborowicach
Dom Dziecka w
Miękini

Wrzesień 2011

Środki unijne

użyteczności publicznej
Powiatu Krakowskiego

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dom Dziecka w
Sieborowicach
Dom Dziecka w
Miękini

Modernizacja obiektów
Domów Pomocy Społecznej
w Powiecie Krakowskim
DPS w Owczarach –
termomodernizacja
Pawilonu B
Wymiana stolarki okiennej
w budynku sali gimnastycznej
wraz z łącznikiem w ZSRCKU
w Czernichowie
Przebudowa wewnętrznego
szybu windowego w budynku
Starostwa Powiatowego
w Krakowie
Termomodernizacja budynku
ZSRCKU w Czernichowie
Internat, przewiązka, sala
gimnastyczna , stołówka oraz
wymiana pokrycia dachowego
nad salą gimnastyczna,
wymiana instalacji
elektrycznej, centralnego
ogrzewania oraz wymiana
podłogi sali gimnastycznej
Termomodernizacja budynku
administracyjno
warsztatowego w Skawinie

ZSTE w Skawinie

Usunięcie usterek po remoncie
pn: Remont budynku Szkoły
w ZSRCKU w Czernichowie
(budynek szkoły)
Remont placu
przyobiektowego i remont
chodnika przy budynku szkoły
– Liceum Ogólnokształcącego
w Skawinie
Wymiana płytek na kostkę
brukową w obrębie
placu apelowego
Przebudowa budynku Domu
Pomocy Społecznej
w Batowicach wraz
z przebudową instalacji
wewnętrznych wod-kan
Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
i zabezpieczenie fundamentów
ściany frontowej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno
Wychowawczym im Poczty
Polskiej w Skawinie
Budowa przyłącza kanalizacji
w Placówce opiekuńczo
Wychowawczej w Miękini
Zmiana sposobu użytkowania
z przystosowaniem na
archiwum Powiatu hali
warsztatowej nr 2 w ZSTE
w Skawinie
Przebudowa hali I i III w ZSTE w
Skawinie umożliwiająca
modernizację i rozwój
placówki kształcenia
zawodowego i ustawicznego.

Powiatu

DPS w Owczarach

Listopad 2011

307 480,16

Środki unijne
+
Środki Powiatu

Czernichów 1

Grudzień 2011

153 494,63

Środki Powiatu

Kraków
Al. Słowackiego 20

Grudzień 2012

410 205,00

Środki Powiatu

969 948,51

Środki Powiatu
+
pożyczka
z WFOS i GW

Listopad 2013

521 044,84

Środki Powiatu
+
pożyczka
z WFOS i GW

ZSRCKU
w Czernichowie

Listopad 2013

121 659,43

zabezpieczenie
gwarancyjne

Skawina ul. Żwirki
i Wigury 17

Sierpień 2014

59 065,56

Środki Powiatu

ZSP Krzeszowice
ul. Krakowska

Sierpień 2014

130 000,00

Środki Powiatu

DPS Batowice

Sierpień 2014

185 128,84

Środki Powiatu

Skawina ul. Żwirki
i Wigury 9

Sierpień 2014

96 000,00

środki Powiatu

DD Miękinia

Październik 2014

5 000,00

środki Powiatu

ZSTE w Skawinie ul.
Kopernika 13

Październik 2014

W trakcie
realizacji

środki Powiatu

ZSTE w Skawinie ul.
Kopernika 13

Październik 2014

W trakcie
realizacji

środki Powiatu

ZSRCKU w
Czernichowie

Październik 2013

INWESTYCJE
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Prace odwodnieniowe i remontowe
na terenie Gminy Mogilany
Wiosną ubiegłego roku katastrofalne
opady atmosferyczne spowodowały potężne szkody na drogach powiatowych.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego sporządził zestawienie najpilniejszych robót
do wykonania, a mianowicie: usuwanie
namulisk, odtworzenie rowów odwodnieniowych, udrażnianie przepustów,
umacnianie skarp, uzupełnianie podmy-

tych poboczy, naprawa jezdni i chodników oraz odbudowa ścianek czołowych
mostów i przepustów. Straty oszacowano na kwotę około 2,3 mln. zł., z czego
w ubiegłym roku wykonano najpilniejsze roboty na kwotę prawie 600 tys. zł.
Na terenie Gminy Mogilany również powstały poważne uszkodzenia. Podczas

nawałnicy 11 czerwca most w Brzyczynie uległ poważnemu uszkodzeniu. Niestety w ubiegłorocznym budżecie powiatu nie udało się znaleźć kwoty ok. 60
tys. zł. na remont tego obiektu. Mając na
uwadze stan zniszczenia mostu zabiegałam o uwzględnienie jego remontu
w tegorocznym budżecie. Ponadto wnioskowałam o naprawę uszkodzonych poboczy przy drogach powiatowych oraz
udrożnianie rowów i przepustów. Cieszę
się zatem, że w lipcu b.r. udało się naprawić uszkodzony obiekt. Koszt remontu
wyniósł 44.928,95 zł. Pod koniec sierpnia
na terenie naszej gminy rozpoczęła się
realizacja większości zawnioskowanych
przeze mnie prac odwodnieniowych.
Polegała ona na modernizacji i odtwarzaniu wytypowanych odcinków rowów
w miejscowościach – Buków, Chorowice,
Brzyczyna, Gaj, Konary, Włosań i Lusina.
Wartość prac oszacowano na około 100
tys. zł. Wkrótce rozpoczną się również
prace o wartości 67 tys. zł. związane
z remontem przepustu w Lusinie.
ZDPK rozpoczął w tym roku, na terenie całego powiatu, kompleksowe
prace związane z konserwacją urządzeń odwadniających, naprawą przepustów. Wszystkie działania mają na

MAŁGORZATA
MADEJA
Radna Powiatu

„Potężne szkody na drogach powiatowych powstałe w wyniku katastrofalnych opadów w 2013 roku oszacowano
na kwotę blisko 2,3mln. zł.”

celu ograniczać możliwość zaistnienia
szkód popowodziowych oraz zniszczeń dróg w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych. Na ten cel
tylko w tym roku przeznaczono kwotę
1,18 mln. zł, a prace będą kontynuowane
w następnych latach. Wartość powyższych prac na terenie gminy Mogilany
wyniosła ponad 210 tysięcy złotych,
pozyskanych wyłącznie z budżetu
powiatu.

Podwójny jubileusz skawińskiej straży pożarnej
W piątek, 26 września br. mszą świętą
w kościele Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza skawińscy strażacy rozpoczęli wspólne świętowanie podwójnego
jubileuszu: 45-lecia działalności Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Skawina oraz
135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina I. Po mszy św. przybyli goscie i gospodarze przenieśli się na teren JRG Skawina
przy ul. Piłsudskiego 20, gdzie rozpoczęła
się część oficjalna. Na maszt podniesiono
flagę państwową, a komendant Miejski
PSP w Krakowie Ryszard Gaczoł i Dowódca
JRG w Skawinie Jerzy Bakalarz przywitali
wszystkich gości. Wśród przybyłych gości
znaleźli się: Józef Krzyworzeka – starosta
krakowski, Urszula Stochel – wicestarosta,

Tadeusz Nabagło – przewodniczący rady
powiatu, Adam Wójcik – członek zarządu
powiatu oraz Leszek Dolny – radny powiatowy. W dalszej części uroczystości został
przedstawiony rys historyczny obu jednostek. Następnie zasłużonym strażakom
wręczono odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się Krzysztof Karczewski
– wiceprzewodniczący rady powiatu i zarazem prezes OSP Skawina I, który został

wręczył strażakom pamiątkowy obraz
świętego Floriana oraz nagrodę rzeczową.
Część oficjalna jubileuszu zakończyła się
odprowadzeniem sztandaru. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni
na okolicznościowy poczęstunek.

odznaczony złotym znakiem związku za
długoletnią aktywną działalność w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Po
ceremonii wręczenia medali Komendant
Miejski PSP Ryszard Gaczoł i Dowódca JRG
wręczyli symboliczne upominki zasłużonym dla rozwoju JRG w ciągu ostatnich
lat. Również starosta Józef Krzyworzeka
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INFORMACJA o wykonaniu zadań przez
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
w kadencji samorządu powiatowego
2010 – 2014
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego jest jednostką budżetową
Powiatu Krakowskiego. Wykonuje zadania z zakresu zarządzania
drogami powiatowymi, należące do Zarządu Powiatu, zgodnie
z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także
zadania Starosty, wynikające z przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym. ZDPK zarządza 685 km dróg powiatowych, podzielonych na cztery rejony nadzoru, co ilustruje poniższe zestawienie.
Rejon
nadzoru

Gminy wchodzące w skład rejonu

Rejon 1

Świątniki Górne (26,2 km), Mogilany (34,7 km), Skawina (55,0 km), Czernichów (46,1 km)

Rejon 2

Liszki (48,9 km), Krzeszowice (96,7 km), Zabierzów (45,2 km)

Rejon 3

Wielka Wieś (11,8 km), Skała (27,4 km), Sułoszowa (18,6 km), Jerzmanowice-Przeginia (25,5
km), Zielonki (21,0 km), Michałowice (43,3 km)

Rejon 4

Słomniki (59,4 km), Kocmyrzów-Luborzyca (49,1 km), Igołomia-Wawrzeńczyce (21,5 km),
Iwanowice (55,2 km)

ZDPK realizuje zadania w zakresie:
• planowania i rozwoju sieci drogowej,
• przygotowania i realizacji inwestycji drogowych,
• utrzymania bieżącego dróg, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów, w tym utrzymania przejezdności w sezonie
zimowym,
• administrowania pasem drogowym.
W związku z niekorzystną strukturą dochodów budżetowych
Powiatu Krakowskiego (główne źródło zasilania budżetu stanowią dotacje i subwencje, przy stosunkowo niewielkich dochodach
własnych), jednym z priorytetów ZDPK jest zapewnienie środków
na realizację inwestycji drogowych. Z kolei wydatki ZDPK stanowią
istotny element powiatowego budżetu. Zestawienie wydatków na
realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz ich udział w sumie wszystkich wydatków powiatu przedstawia tabela nr 1.
TABELA NR 1 – Wydatki w dziale 600 Transport i łączność na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.
PROCENT
WYDATKI
WYDATKI
WYDATKÓW
ROK
RAZEM
MAJĄTKOWE
BIEŻĄCE
BUDŻETOWYCH
POWIATU

2011
2012
2013
2014
RAZEM

26 831 402 zł
12 124 798 zł
11 466 940 zł
18 699 817 zł
69 122 956 zł

7 620 077 zł
7 797 061 zł
11 783 023 zł
10 758 809 zł
37 958 970 zł

34 451 479 zł
19 921 858 zł
23 249 963 zł
29 458 626 zł
107 081 926 zł

19,22
13,29
14,66
18,40
18,40

Ważnym sposobem dofinansowania powiatowych zadań drogowych jest – doskonalony od kilkunastu lat – tryb tzw. Inicjatyw
Samorządowych (IS), w ramach którego, jednostki samorządu terytorialnego współfinansują te zadania. Stosowanie zasad IS daje
gminom realny wpływ na realizowane zadania, a równocześnie,
umożliwia powiatowi uzyskanie dodatkowych środków na inwestycje drogowe. Udział finansowy gmin Powiatu Krakowskiego
w IS, to kwoty od kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie.
Miarą sukcesu Inicjatyw Samorządowych jest fakt, iż wnioski gmin
o realizację zadań w trybie IS zawierają corocznie deklaracje finansowe kilkakrotnie przekraczające możliwości finansowe powiatu.
Dotacje ze strony gmin nie są jedynym źródłem dodatkowych
środków finansowych. ZDPK podejmuje starania o wsparcie finansowe ze strony wszystkich możliwych źródeł zewnętrznych. Udało się pozyskać środki finansowe z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, z rezerwy celowej budżetu państwa
przeznaczonej na likwidację skutków powodzi, a także dotacje
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. „Schetynówki”).

MARIAN
PASZCZA
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatu
Krakowskiego

TABELA NR 2 – Wartość zadań zrealizowanych w trybie IS w latach 2011-2013 oraz plan na rok 2014
lp.

Gmina

2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Czernichów
Igołomia-Wawrzeńczyce
Iwanowice
Jerzmanowice-Przeginia
Kocmyrzów-Luborzyca
Krzeszowice
Liszki
Michałowice
Mogilany
Skała
Skawina
Słomniki
Sułoszowa
Świątniki Górne
Wielka Wieś
Zabierzów
Zielonki
Razem

2012

2013

262 506
0
477 029
266 030 324 993
438 997
109 793 771 619
439 134
5 342 903
99 845
158 892
383 189
0 1 416 394
14 213 697 1 302 417 1 004 472
13 108 206 985 477
617 076
549 351 812 085
273 869
0
0
122 704
135 236 189 966
411 627
6 601 940 2 860 828 1 241 146
999 987
59 575
417 925
285 859 436 738
477 576
608 091 465 845
0
3 301 110 624 723
560 908
1 451 481 526 674
984 174
0
0 2 984 783
47 619 380 9 460 784 12 026 708

Plan wydatków
2014 (stan na
dzień 30.09.2014)

Suma

300 000
375 000
0
230 000
957 500
1 944 341
625 000
771 670
490 260
340 000
2 770 115
4 545 962
301 400
885 000
0
1 991 740
532 400
17 060 388

1 039 535
1 405 020
1 320 546
5 831 640
2 757 083
18 464 927
15 335 759
2 406 975
612 964
1 076 829
13 474 030
6 023 448
1 501 573
1 958 936
4 486 742
4 954 070
3 517 183
86 167 260

Dzięki współpracy z gminami i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w ciągu czterech lat mijającej kadencji samorządu
zmodernizowano wiele kilometrów dróg powiatowych. Przybyło
także ponad 100 km nowych nawierzchni oraz 25 km chodników.
ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH ZADAŃ DROGOWYCH
W LATACH 2011 - 2014

NAKŁADKI w mb
ROK

2011
2012
2013
plan
2014
SUMA

Środki
ZDPK

USUWANIE
SKUTKÓW
POWODZI

17 547
13 905
13 011

7 960

6 218
6 766

22 930
67 393

1 845
9 805

1 280
14 264

TRYB IS

SCHETYNÓWKI

RAZEM

CHODNIKI
mb

2 440

17 547
20 123
30 177

4 962
9 399
10 678

5 450
7 890

31 505
99 352

295
25 334

W ostatnich latach, m.in. ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczne stało się znaczne zwiększenie nakładów na modernizację urządzeń odwadniających. Również te zadania były realizowane we współpracy z gminami. Warto
pamiętać, że rowy przydrożne, w większości przypadków nie służą
wyłącznie odwodnieniu pasa drogowego, lecz odwadniają także
tereny przyległe, będąc w istocie rowami melioracyjnymi. Zrozumienie tego faktu przez samorządy gminne ułatwia wspólne podejmowanie inwestycji w zakresie odwodnienia.
Funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego postrzegane jest przez pryzmat remontów i budowy dróg. Należy jednak
przypomnieć, że Zarząd realizuje również zadania o charakterze
ogólno-administracyjnym. Rocznie do ZDPK wpływa ponad 10
tysięcy pism, z których większość dotyczy spraw związanych z administrowaniem pasem drogowym (np. budowa zjazdu do posesji, remont, przebudowa ogrodzenia). Corocznie ZDPK wysyła do
petentów ok. 8 tysięcy pism. Na dzień 30 września, w ZDPK było
zatrudnionych 39 osób.
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INFRASTRUKTURA

Odszkodowania za drogi w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
W powiecie krakowskim widoczny
jest intensywny rozwój infrastruktury
drogowej. Jednostki samorządu terytorialnego często zmuszane są do przejmowania pod nowe inwestycje terenów
prywatnych. Przejście własności nieruchomości wydzielonych pod drogi na
rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa skutkuje obowiązkiem wypłacenia jej właścicielowi
odszkodowania.
Jednym z wielu zadań realizowanych
przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jest właśnie ustalenie i wypłata
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art.
73 ustawy z dnia 13 października 1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Art.73 ustawy dotyczy terenów prywatnych zajętych pod drogi publiczne
i ma charakter porządkujący stany faktyczne, które zaistniały przed wejściem
w życie ustawy z dnia 13 października 1998r. Wydanie decyzji ustalającej
odszkodowania za utraconą własność
odbywa się tylko na wniosek byłego
właściciela złożony w okresie od dnia
1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia
2005r. Po upływie tego okresu roszczenie o odszkodowanie wygasło.
W okresie od 2011r. do 30 września
2014r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zostało wydanych łącznie 292
decyzji ustalających odszkodowanie
w wysokości 4.300.599,72zł.
W ramach zadań realizowanych na
gruncie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w odnie-

sieniu do przedsięwzięcia:
pn.: „Lokalizacja drogi gminnej kl. GP
odc. III, IV i V w Skawinie” w latach 2011
-2014 wydano 3 decyzje ustalające odszkodowanie w wysokości 254 581,00 zł
a 19 spraw jest zawieszonych;
pn.: „Budowa ulicy Nowoprzemysłowej w Skawinie – odcinek I i II” w latach
2011- 2014 wydano 2 decyzje ustalające
odszkodowanie w wysokości 15 425 zł;
pn.: „Lokalizacja drogi gminnej mającej na celu budowę drogi gminnej
wraz z odwodnieniem oraz jednostronnym chodnikiem w miejscowości Bibice
i Bosutów – gmina Zielonki oraz Michałowice – podłużenie ulicy Granicznej”,
w latach 2013- 2014 wydano 36 decyzji
ustalających odszkodowanie w wysokości 1 300599 zł;
pn.: „Rozbudowa ulicy Monte Casino
i ulicy Curie – Skłodowskiej w miejscowości Skawina” – w okresie 20112012 r. – wydano 27 decyzji ustalających odszkodowanie w wysokości
481 622,50 zł;
pn.: „Budowa wiaduktu nad torami
PKP w miejscowości Krzeszowice w km
365+917 w ciągu DK nr 79 wraz z budową odcinka DK nr 79 od km 365+670 do
km 366+214” – w 2011 wydano 2 decyzje ustalające odszkodowanie w wysokości 58 020,00 zł;
pn.: „ Budowa Drogi publicznej gminnej od ulicy Batalionów Chłopskich do
Placu Franciszka Kulczyckiego w miejscowości Krzeszowice” – w okresie 20112012 r. – wydanych zostało 2 decyzje
ustalające odszkodowanie w wysokości
302 914,05 zł;
pn.: „Rozbudowa ulicy Za Górą
w Skawinie” – w okresie 2011-2013 r.
– wydanych zostało 23 decyzji ustalających odszkodowanie w wysokości
273 747,86 zł;
pn.: „Budowa gminnej drogi dojazdo-
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wej do Centrum Logistycznego i modernizacja odcinak ul. Willowej w miejscowości Modlniczka gmina Wielka Wieś”
– w okresie 2011-2014 r. – wydanych
zostało 15 decyzji ustalających odszkodowanie w wysokości 1 336 551,55 zł;
pn.: „Budowa drogi gminnej nr
K601550 „Zielonki” (ul. Na Popielówkę
w Zielonkach)” – w okresie 2012-2013 r.
– wydanych zostało 73 decyzji ustalających odszkodowanie w wysokości 1 592
011,62 zł;
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
601083K w centrum wsi Polanka Helera
o długości 244, 12 m” - w okresie 20122014 r. – wydanych zostało 2 decyzje
ustalające odszkodowanie w wysokości
13 783,00 zł;
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Torowej Bocznej II w Skawinie wraz
z budową infrastruktury technicznej: kanalizacją opadową, oświetleniem ulicznym, kanałem technicznym, przebudową ciągu pieszo – rowerowego, remont
przepustu na rowie melioracyjnym” –
w 2013 r. wydanych zostało 10 decyzji
ustalających odszkodowanie w wysokości 233 187,00 zł;
pn.: „Rozbudowa ul. Granicznej
w miejscowości Bibice (jako drogi gminnej klasy L) na działce nr 420/1 obręb
Bibice, jedn. Ewid. Zielonki w zakresie
wykonania odwodnienia i utwardzenia
pobocza” – w 2014 wydana została 1 decyzja ustalająca odszkodowanie w wysokości 1 496,00 zł;
pn.: „Budowa przedłużenia ulic
Krzyżowej i Zacisze – droga publiczna
601690K do DW 774 w Zabierzowie od
km 0+000,00 do km 0+825,82 w zakresie drogi gminnej klasy D” – w 2014
r. wydanych zostało 8 decyzji ustalających odszkodowanie w wysokości
617 951,00 zł;
Łącznie w okresie od 1 stycznia 2011
do 30 września 2014 r. zostało wydanych
204 decyzji o ustaleniu odszkodowania
za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, na kwotę 6 726
837,63 zł (słownie złotych: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy 63/100).
Postępowania prowadzone od
1 stycznia 2011 r. do 30 września 2014 r.
w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości
położone na terenie Miasta Krakowa
skutkowały wydaniem (w tym zakresie)
221 decyzji na kwotę: 45 012 237,89zł.
Rafał Kopeć
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
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POWIAT KRAKOWSKI NAJLEPSZYM PARTNEREM
Od urodzenia jestem mieszkańcem
wsi Zagaje w gminie Iwanowice, na granicy z gminą Skała.Kiedy przez ostatnie
cztery lata miałem możliwość i honor
reprezentować w Radzie Powiatu Krakowskiego m. in. te dwie gminy czułem
się szczęśliwy, ale też miałem świadomość ogromnej odpowiedzialności.
Po wybraniu mnie na radnego szczególną uwagę poświęcałem tym dwóm gminom oraz Sułoszowej i Jerzmanowicom,
które w równej mierze godnie starałem
się wspierać i reprezentować.
Chciałbym pokrótce przedstawić
przykłady niektórych działań i projektów
zrealizowanych na terenie wyżej wymienionych gmin:
W gminie Skała w ramach tzw. IS (inicjatyw samorządowych) zrealizowaliśmy
wspólnie w latach 2011 – 2014 remonty
i modernizację dróg na kwotę ogółem
400 000 zł.
Ponadto w roku 2013 wykonaliśmy
remonty mostów we wsi Gołyszyn
i w Minodze za kwotę 50 000 zł każdy,
a w Przybysławicach udało się zrealizować znaczny odcinek chodnika, co wydatnie poprawiło bezpieczeństwo pieszych.
W roku bieżącym wykonaliśmy umocnienia gabionami brzegów przepływającego przez wieś potoku. Wyremontowano
mostki w Przybysławicach i Rzeplinie na
łączną sumę 150 000 zł oraz wykonano
ażurowe wyłożenie rowu wzdłuż drogi.
Wartość inwestycji drogowychw

ramach IS w gminie Iwanowice w latach 2011 – 2014 wyniosła natomiast
2 170 545 zł.
W kilku miejscowościach powstały
obiekty sportowe, np. ze środków unijnych sala gimnastyczna w Naramie,
Orlik w Iwanowicach, Orlik i lodowisko
w Sieciechowicach, boisko sportowe
w Grzegorzowicach, boiska sportowe
w Poskwitowie i Celinach.

Wskaźniki brane pod uwagę przy
ocenie gmin to:

Radny Powiatu

„Powiat Krakowski w minionej kadencji był doskonałym partnerem dla gminy
Iwanowice.”

Za duże osiągnięcie uważam pozyskanie środków z Unii Europejskiej na prace
restauracyjne i renowację w kościele parafialnym w Iwanowicach oraz realizację
parkingu przy kościele w Iwanowicach.
Powyższe podsumowanie świadczy
niewątpliwie o tym, że Powiat Krakowski w minionej kadencji był doskonałym
partnerem dla gminy Iwanowice. Wiele
udało się wykonać mimo czteroletniego,
krótkiego okresu czasu. Samorząd tworzą ludzie – oczywiste jest więc że nie
dałoby się zrealizować wspomnianych
zadań bez osobistego nadzoru i zaangażowania najwyższego kierownictwa
Starostwa Powiatowego w Krakowie
w osobie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki i członka Zarządu Powiatu Krakowskiego – Adama Wójcika.
Życzyłbym sobie, by przyszła kadencja
pozwoliła na kontynuację rozpoczętych
przedsięwzięć i umożliwiła wykonanie
niezbędnych zadań inwestycyjnych, tak
bardzo potrzebnych w naszych gminach.

5. Edycja Rankingu Gmin Małopolski
W piątej edycji Rankingu Gmin Małopolski – inicjatywy FRDL Małopolskiego
Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji pierwsze miejsce zajęła
Gmina Liszki. Ranking przedstawia 20
najlepszych gmin małopolski wyróżniających się pod względem rozwoju
społeczno-gospodarczego. Jego wyniki
oparte są o dane statystyki publicznej
zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie za rok 2013.

MAREK
PIEKARA

1. Dochody własne na 1 mieszkańca.
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na
1 mieszkańca.
3. Wydatki na administrację publiczną
na 1 mieszkańca.
4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca.
5. Środki europejskie pozyskane przez
gminę na 1 mieszkańca.
6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na
1 tys. mieszkańców.

Droga w miejscowości Lesieniec i Poręba łącząca
gminy Iwanowice i Skała

Przepust w miejsowości Przybysławice gmina Skała

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie
szkoły podstawowej oraz egzaminów
gimnazjalnych.
8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem.
9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców.
10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców.
11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys.
mieszkańców.
Mieszkańcy i władze Liszek - najlepszej gminy Małopolski mają powód
do radości.
Janina Grela
Radna Powiatu

Pierwsza dwudziestka gmin Małopolski
1. Liszki
2. Wielka Wieś
3. Wieliczka
4. Niepołomice
5. Muszyna

6. Zielonki
7. Krynica-Zdrój
8. Nowy Targ
9. Myślenice
10. Zakopane

11. Sucha Beskidzka
12. Dobczyce
13. Limanowa
14. Bochnia
15. Zabierzów

16. Bukowno
17. Mogilany
18. Sułkowice
19. Oświęcim
20. Michałowice
POWIAT krakowski 2014
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PROJEKTY

Projekty realizowane przez Biuro ds. Rozwoju i Funduszy
Strukturalnych i Głównego Specjalistę do spraw Rozwoju i Funduszy Strukturalnych
Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007 – 2014:
Projekt pn. „Budowa instalacji ciepłej
wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Krakowskiego” uzyskał dofinansowanie
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20072013, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura
ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii.
Projekt zrealizowano na terenie siedmiu jednostek Powiatu Krakowskiego,
dla których jest on organem prowadzącym :

gazów i pyłów pochodzących z procesów spalania paliw kopalnych na stan
zdrowia mieszkańców
3.Sukcesywnie likwidowane jest niekorzystne oddziaływanie paliw kopalnych na środowisko
4.Uzyskano poprawę świadomości
ekologicznej mieszkańców Powiatu.
Całkowity koszt projektu: 2 523
613 zł, z czego dofinansowanie MRPO
2 145 071 zł (85%), wkład własny Powiatu: 378 542 zł.
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole
Podstawowej nr 2 w Skawinie w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast,
Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji
i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt zrealizowany w partnerstwie
z Gminą Skawina. Sala jest budynkiem
wolnostojącym, niepodpiwniczonym,
w części sportowej parterowym, w części zaplecza 2 kondygnacyjnym o następujących parametrach: powierzchnia
zabudowy – 1 849 m², pow. całkowita –
2 299 m², pow. użytkowa – 2 059 m².

1. Dom Dziecka w Sieborowicach
2. Zespół Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Miękini
3. Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
4. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
5. Dom Pomocy Społecznej w Batowicach
6. Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
7. Dom Pomocy Społecznej w Czernej.
Bezpośrednim celem realizacji projektu, polegającym na wybudowaniu
instalacji przygotowania ciepłej wody
użytkowej w oparciu o zastosowanie
sytemu solarnego ww. obiektach jest
zwiększenie wykorzystywania OZE (Odnawialne źródła energii) dzięki zastosowaniu energii słonecznej.
W ramach projektu osiągnięto 4 cele
główne:
1.Obniżono ilości zużycia gazu i prądu niezbędnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach
Powiatu
2.Zmniejszono szkodliwe działanie
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Całkowity koszt projektu: 6 155
486 zł, z czego dofinansowanie MRPO
2 998 931 zł, wkład własny Powiatu
i Gminy Skawina po 1 578 277 zł.
Projekt pn. „Modernizacja obiektów
– domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim” zrealizowano w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B – Opieka Społeczna. Projekt został wykonany w Domu
Pomocy Społecznej w Owczarach oraz
Karniowicach.
W ramach projektu zmodernizowano
budynek „B” DPS w Owczarach poprzez
ocieplenie ścian i wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej
i drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu oraz wymianę instalacji centralnego
ogrzewania. W DPS Karniowice zmodernizowano dźwig osobowy, podjazdy
oraz stropodach w części obiektu.
Całkowity koszt projektu : 738 562,64 zł.
Kwota
dofinansowania
516 993,85 zł, co stanowi 70%.

MRPO:

Wkład własny: 221 568,79 zł.
Ponadto przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013 wykonano remont zabytkowej kapliczki Boża Męka w Paczółtowicach.
W latach 2011-2013 realizowany
był projekt: Kompetentny i efektywny
urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości
i partycypacji-małopolskie partnerstwo
na rzecz rozwoju instytucjonalnego
samorządu terytorialnego - w ramach
MRPO Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w partnerstwie z 4 gminami i PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (lider).
Całkowita wartość projektu to 3 815 586
zł, w tym dofinansowanie 3 364 341 zł.
W ramach projektu realizowano wdrożenia systemowe, szkolenia, tutoring,
warsztaty wymiany dobrych praktyk.
Obecnie bierzemy udział w realizacji
dwóch projektów, tzw. miękich:
1. „Jedność w rozmaitości – Rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju
Powiatu Krakowskiego” – realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Fundacją Gospodarki
i Administracji Publicznej i FRDL MISTiA
- jego celem jest zwiększenie zakresu
i poprawa jakości mechanizmów współpracy JST Powiatu i NGO oraz inicjatyw społecznych w okresie do czerwca
2015 r. Projekt dofinansowany w 100%
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wys. 759 700 zł, w tym dla Powiatu
Krakowskiego – 199 354 zł.
2. „Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru
funkcjonalnego” - projekt opisany na
stronie 25.
Krzysztof Pelc
Główny Specjalista ds. Rozwoju
i Funduszy Strukturalnych

PROJEKTY

POWIAT W PROJEKCIE
„RAZEM BLISKO KRAKOWA”
szkół i przedsiębiorców.

Czwartego lutego bieżącego roku
została podpisana umowa dofinansowania projektu „RAZEM BLISKO KRAKOWA - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”. Projekt
realizowany jest w partnerstwie dziesięciu podmiotów. Jego liderem została
Gmina Skawina, a partnerami są gminy:
Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki
Górne, Lokalna Grupa Działania „BLISKO KRAKOWA”, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza i Podkrakowska Izba Gospodarcza
oraz oczywiście Powiat Krakowski.
Dzięki realizacji Projektu, gminy nie
tylko zacieśniają współpracę z partnerami zaangażowanymi w jego realizację,
ale równolegle przygotowują dokumenty niezbędne do pozyskania środków
zewnętrznych z funduszu UE na lata
2014 – 2020.
W Projekcie, Powiat Krakowski reprezentują: starosta krakowski – Józef Krzyworzeka, wicestarosta – Urszula Stochel, członek zarządu – Adam Wójcik,
sekretarz powiatu – Mirosław Golanko,
przewodniczący rady – Tadeusz Nabagło, przedstawiciel UPPK - Dorota Niemiec oraz dyrektorzy szkół: Anna Stec
– dyrektor Zespołu Szkół Techniczno –
Ekonomicznych w Skawinie i Grzegorz
Bylica – dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie. Z ramienia Powiatu, w
Zespole Projektowym pracuje dyrektor
Wydziału Edukacji – Pani Lidia Pycińska.
W ramach Projektu powstaje Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
oraz Strategie zwane Sektorowymi, między innymi dotyczące edukacji, szczególnie obszaru „Edukacja, a rynek pracy.”
Ponieważ obszar ten jest dla nas bardzo
istotny, stąd oczekiwania jakie mamy
wobec tej strategii dotyczą szczególnie
mechanizmów współpracy pomiędzy
edukacją, a sektorami biznesowym, naukowym i społecznym. Ta ważna dla nas
Strategia powstaje w gronie przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego i gospodarczego, a poprzedza
ją diagnoza z użyciem narzędzi badawczych, takich, jak ankiety skierowane do

W pracy nad tym obszarem będzie przeprowadzany „Audyt Systemów Oświatowych JST” w kontekście
potrzeb gospodarki i rynku
pracy, oraz dokonana zostanie analiza możliwości
tworzenia przyzakładowych
szkół zawodowych. Należy
tu wspomnieć, że na obszarze o którym mowa, znajdują się trzy
szkoły o profilach zawodowych: ZSTE
w Skawinie, ZSRCKU w Czernichowie
i ZS w Świątnikach Górnych.
Istotnym problemem, którym zajmiemy się w ramach opracowywania
Strategii jest poradnictwo zawodowe,
rozumiane w kontekście realizowanych
obecnie programów z tego zakresu,
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych, a szczególnie znalezienie dla nich wspólnego
mianownika.
Powiat Krakowski mając na uwadze dyskusję dotyczącą niełatwego dla
szkół problemu dostosowania kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy,
już od kilku lat pomaga im w szukaniu
stosownych rozwiązań. Uchwałą Rady
Powiatu w szkołach zawodowych powstały Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, dające cały wachlarz
możliwości współpracy z firmami i pracodawcami. Wspiera szkoły także w tworzeniu tzw. klas patronackich, w których
uczą fachowcy – praktycy, reprezentujący atrakcyjne dla rynku pracy zawody.
Za przykład może służyć kierunek weterynaryjny ZSRCKU w Czernichowie.

przytoczone przez prof. Andrzeja Rabczenko – doradcy Prezydenta Pracodawców RP. Wynika z nich, że 70% przedsiębiorców narzeka na brak odpowiednio
wykwalifikowanych absolwentów. Według Pana Profesora w celu poprawy sytuacji należy wprowadzić ulgi kosztowe
i księgowe.
Reasumując, zakładamy, że efekty realizowanego projektu chociaż w części
spełnią nasze nadzieje i będą wskazówkami do pracy na najbliższe lata zarówno dla szkół, jak ich organów prowadzących. Zdobyte doświadczenie będzie
mogło być wykorzystane również przy
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
cele edukacyjne.
Na zakończenie pragnę zachęcić
wszystkich zainteresowanych prawidłowym funkcjonowaniem szkół zawodowych, głównie pracodawców,
do wypełnienia ankiety. Wnioski z niej
w istotny sposób pomogą szkołom spełnić społeczne oczekiwania i stawiane im
wymagania. Aktywny formularz ankiety
w wersji doc. dostępny będzie pod adresem: Razembliskokrakowa.pl w zakładce
– aktualności.
Lidia Pycińska
Dyrektor Wydziału Edukacji

Aby jednak taka współpraca mogła
zaistnieć, obydwie strony muszą wykazać się zaangażowaniem i dobrą wolą
- i tu nasuwa się pytanie, jak dotrzeć do
partnerów z sektora biznesu? Podjęcie
tego tematu wynika z troski o przyszłość
naszej młodzieży i jest odpowiedzią na
podstawowe pytanie: jak zapobiec bezrobociu mieszkańców gmin naszego
powiatu?
Ten ogólnopolski problem – jak twierdzą specjaliści z Ministerstwa Edukacji
i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej –
można rozwiązać tylko wtedy, gdy pracodawcy będą mieli rzeczywisty wpływ
na treść programów realizowanych
w szkołach zawodowych i systematycznie będą informować, jakich specjalistów potrzebują. Stąd tak konieczny jest
dialog między przedstawicielami rynku
pracy i szkolnictwa zawodowego, a że
ten dialog szwankuje świadczą dane
POWIAT krakowski 2014
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SKAWIŃSKIE NIKIFORY
Bruno Ferrero powiedział: „ Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy
drugiego człowieka”.
W dzień Aniołów Stróżów, 2 października, w skawińskim Pałacyku Sokół odbył

się niezwykły wernisaż – wernisaż podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Skawinie. „Skawińskie
Nikifory” - Alicja Czuba, Marta Bednarczyk, Ania Kowal, Jadzia Piwowarczyk,
Zbyszek Boroń, Halinka Ciężadlik, Marysia Gruca, Grzegorz Dutka, Marek Kloc
i Basia Stokłosa - wystawili swoje prace
plastyczne.
To niezwykli Artyści. Ich dotychczasowe życie, codzienność i możliwości,
nie wskazywały na to, by pewnego dnia
mogli pokazać światu swój talent malarski! Stało się to dzięki temu, że ktoś się
nad nimi pochylił, zaopiekował, stworzył miejsce dające możliwości rozwoju.
Czy to może ich anioł stróż?...
Licznie zgromadzeni goście, rodzice
i przyjaciele, ze wzruszeniem podziwiali
prace, a dzięki prezentacji multimedialnej wysłuchali opowieści o niezwykłych,

zaczarowanych artystach.
Wrażenia artystyczne dopełniała
muzyka w wykonaniu dwóch młodych
utalentowanych uczennic Szkoły Katolickiej - Weroniki Szczepaniak (fortepian)
i Agnieszki Szczepaniak (skrzypce).
Wystawę przygotowało Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie pod kierownictwem Małgorzaty Tomali i Karoliny
Kozaneckiej. Prace uczestników przygotowała Monika Wasiłowska-Zabiciel.
Stronę techniczną oraz prezentację mulimedialną przygotowała Joanna Sułkowska. Zapleczem kulinarnym i dekoracją zajmowały się: Anna Leśniak, Anna
Bober i Aneta Bartoch. Całość poprowadziła kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy Stanisława Szczepaniak.
Urszula Stochel
Wicestarosta

Anna Kowal lat 26, mieszkanka Woli Radziszowskiej. Natura
obdarzyła ją twórczym spokojem i ciepłem, którym wprowadza nas w świat baśni, malowanym jej wyobraźnią.

Marek Kloc lat 54, mieszkaniec Skawiny. Przygodę z rysunkiem rozpoczął stosunkowo niedawno. Najchętniej pracuje kredką i węglem.
Jego kreska jest precyzyjna i zdecydowana.

Grzegorz Dutka lat 27, mieszkaniec Jaśkowic.
Z lekkością przedstawia nam świat. Maluje pejzaże, często w technice akwarelowej, szukając
inspiracji w malarstwie klasycznym.

Halina Ciężadlik lat 41. mieszkanka Sosnowic. Głównym
tematem jej prac są drzewa i domy – czyli najbliższe otoczenie, w którym przebywa. Promieniuje z nich spokój
i radość życia.

Marta Bednarczyk lat 50, mieszkanka Skawiny. Dokładna i precyzyjna w każdej kresce. W swoich pracach poszukuje
koloru i pięknie rozświetla obraz. Malować zaczęła na zajęciach terapeutycznych w ŚDS.

Maria Gruca lat 66, Skawinianka od urodzenia. Malarstwo
to jej prawdziwy dom, świat w którym czuje się bezpiecznie. Jest doświadczoną artystką. Ciepła paleta barw i zawsze pogodny temat, jest tym, co wyróżnia jej twórczość.
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Alicja Czuba lat 33, mieszkanka Facimiecha. Szybko, bezbłędnie i idealnie dokonuje zestawień kolorystycznych.
Pastelowa paleta jest jej największą wartością twórczą
i jej siłą.

Agata Piwowarczyk lat 50, mieszkanka Sosnowic. Każdy arkusz papieru to dla niej wyzwanie. Maluje kredkami wszystko - chętnie i bez ograniczeń. Jej twórczość
jest niezwykle lekka i radosna.

powiat krakowski w kulturze i sporcie
Powiat Krakowski kojarzony jest przez
mieszkańców jako organ samorządu terytorialnego zawiadujący drogami powiatowymi, szkolnictwem ponadgimnazjalnym, domami pomocy społecznej,
geodezją i kartografią, oraz komunikacją. Mało kto jednak wie, że powiat
wspiera również szereg przedsięwzięć
z dziedziny kultury fizycznej, dziedzictwa narodowego i sportu. Jednostką,
która realizuje i koordynuje te zadania
w naszym powiecie jest Biuro Promocji
i Współpracy.
Powiat Krakowski realizuje różnorodne formy wsparcia finansowego dla osób
i instytucji tworzących i upowszechniających kulturę. Rokrocznie ogłaszany jest
konkurs projektów w dziedzinie kultury
i sportu, a wyłonione w nim najciekawsze oferty otrzymują dofinansowanie
z budżetu powiatu.
W roku 2014 do konkursu z obszaru
kultura i sztuka zgłoszono 20 ofert z całego powiatu. Dofinansowanie uzyskało
10 projektów na łączną kwotę 43 000
zł. Wśród dofinansowanych wydarzeń
znalazły się m.in.: Powiatowy Festiwal
Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów
Amatorskich „Karuzela Marzeń”, III Noc

Świętojańska w Tenczynku, IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Zielonkach oraz Powiatowy Przegląd WokalnoInstrumentalny „Śpiewać i grać każdy
może”.
Z zakresu kultury fizycznej, sportu
i turystyki dofinansowanych zostało
15 zadań, którym przydzielono dotację
z budżetu Powiatu Krakowskiego na
łączną kwotę 45 000 zł. Wśród dotowanych projektów znalazły się min. XI MTB
Maraton Rowerowy, Cykl Halowych Turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci, Powiatowy
Turniej Sportowy „Rodzina na medal”.
Powiat Krakowski wspiera również
współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży. Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy skierowane są do uczennic i uczniów
wszystkich typów szkół: Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych,
Gimnazjada dla gimnazjów i Licealiada
dla szkół ponadgimnazjalnych.
Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym jest coroczny koncert „Perły
Powiatu”, który ma na celu promowanie
powiatu krakowskiego i wchodzących
w jego skład 17 gmin. W tegorocznym
koncercie wystąpiło 45 młodych, zdol-

Barbara Stokłosa lat 36, mieszkanka Ochodzy. Chętnie
maluje kwiaty. Są to proste kompozycje, ale zdecydowane w kolorze i wykonane kredką. Posługuje się też techniką komputerową.

WOJCIECH
KARWAT
Radny Powiatu

„Powiat Krakowski realizuje różnorodne formy wsparcia finansowego dla osób i instytucji tworzących
i upowszechniających kulturę.”
nych artystów z powiatu krakowskiego,
którzy licznie przybyłych gości zabrali
w muzyczną podróż z Krakowa przez Paryż do Nowego Jorku.
Na koniec kilka słów na temat współpracy zagranicznej. Od ponad 10 lat
Powiat Krakowski współpracuje z Powiatem Monachijskim. W ciągu tego czasu
udało się nam zorganizować wiele ciekawych projektów. Niektóre z nich na stałe już zagościły w kalendarzu wspólnych
imprez.
Mam nadzieję, że podczas kolejnej
kadencji promocja powiatu nadal będzie zajmować ważne miejsce i uda nam
się zorganizować jeszcze wiele interesujących wydarzeń kulturalnych i sportowych.
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ZŁAP ODDECH - DAJ ŻYĆ INNYM
„Palenie papierosów przypomina rosyjską ruletkę: nikt z biorących udział
w grze nie jest bezpieczny, zawsze, ktoś musi zginąć…
Jedyne pytania to: kto i kiedy?’’

LUCJAN
GORAJ
Radny Powiatu

„W Polsce nałogowo pali 57 % mężczyzn i 20% kobiet. Każdego roku 100
tys. zgonów w Polsce ma bezpośredni
związek z negatywnymi skutkami palenia tytoniu.”

Mimo, że uzależnienie od nikotyny dawno
uznano za uzależnienie narkotyczne i oficjalnie uznano je za chorobę, większość osób
rozpoczynających palenie nie wierzy w możliwość popadnięcia w nałóg.
Dane statystyczne w naszym kraju są
zatrważające. W Polsce nałogowo pali 57%
mężczyzn i 20% kobiet. Każdego roku 100
tys. zgonów w Polsce ma bezpośredni związek z negatywnymi skutkami palenia tytoniu,
przy czym 60% dotyczy osób w wieku 35 do
69 lat, 39% mężczyzn i 19% kobiet w Polsce
w wieku 16 i więcej lat jest palaczami tytoniu.
Szacuje się, że dzieci wypalają rocznie od 3 do
4 mld sztuk papierosów. Co 10 sekund umiera na świecie 1 osoba na chorobę wywołaną
paleniem tytoniu. Rocznie statystyczny palacz wypala 3000 do 3600 sztuk papierosów.
W sumie Polacy wypalają 4,5 miliarda paczek papierosów rocznie za 16 mld złotych.
Równocześnie na podstawie licznych badań
wynika, że około 70% chce rzucić palenie,
ale tylko 8 % udaje się to zrobić! Czterech na
pięciu podejmuje takie próby wielokrotnie,
zanim ostatecznie zerwie z nałogiem.
Cały cywilizowany świat rzuca palenie.
Jeżeli sądzisz, że paląc, komuś zaimponujesz,
mylisz się. Dziś palacz jest postrzegany jako
ktoś słaby, zacofany i ograniczony. Bo jak
inaczej można określić człowieka, który wie,
że coś jest dla niego zabójcze i w dodatku
śmierdzi, a mimo to nie chce z tego zrezygnować ?
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania ich sprzedaży osobom do lat
18. Mimo to uczniowie palą. Na nic tu zakazy,
zwłaszcza, że one na młodzież nie działają.
Dlatego zaakceptujmy fakty. Co z tą wiedzą
zrobisz, zależy od ciebie. Rozważ jednak, czy
wątpliwa przyjemność, jaką ci daje zaciąganie się dymem, warta jest tak wiele. Rzucanie palenia i wytrwanie w tym postanowie-
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niu wymaga silnej motywacji oraz pewnych
przygotowań. W przeciwnym razie szybko
wrócisz do palenia
1.ŻYCIE JEST PIĘKNE - ALE BEZ DYMU.
Nałogowi palacze skracają je sobie o 1020 lat. Zapewne masz wspaniałe plany na
przyszłość: wykształcenie, kariera, podróże,
rodzina. Każda chwila jest cenna. Nie pozwól,
żeby papierosy ukradły ci twój czas. Ryzyko
zgonu z powodu nowotworu złośliwego jest
7-krotnie wyższe niż u osób niepalących.
Wiesz co oznacza rak. Nie myśl, że ta choroba nie dotyczy Ciebie. Co roku na świecie
z powodu palenia umiera przedwcześnie
pięć milionów ludzi.
2. WDYCHANIE SPALIN
Dym tytoniowy to porcja trucizn. Zawiera cztery tysiące związków chemicznych,
z czego czterdzieści ma właściwości rakotwórcze. Paląc, wdychasz między innymi cyjanowodór (gaz używany do ludobójstwa przez
nazistów w komorach gazowych), amoniak,
(silny, żrący rozpuszczalnik), tlenek węgla
(czad - główna przyczyna śmiertelnych zatruć podczas pożaru).
Czy naprawdę tego chcesz? Przecież to
bez sensu. Nikt dobrowolnie nie zaciąga się
spalinami z rury wydechowej, a palenie to
właśnie coś takiego.
3.WSZYSCY DZISIAJ WOLĄ NIEPALĄCYCH
Zanim wybierzesz się na rozmowę
w sprawie pracy, musisz wiedzieć, że dla każdego pracodawcy palący pracownik oznacza
straty – niższą wydajność, częstsze wypadki,
choroby i zwolnienia. Mimo twoich kwalifikacji może się więc okazać, że przegrasz wyścig o zatrudnienie właśnie dlatego, że palisz.
W nowoczesnych firmach palacze są przeganiani na korytarz, na balkon, na ulicę.

4. KŁOPOTY W ŁÓŻKU
Jeżeli chcesz stosować antykoncepcję
hormonalną, zapomnij o papierosach. Kobiety, które palą i jednocześnie stosują pigułki
antykoncepcyjne, narażają się na większe ryzyko chorób serca, zakrzepów, udaru mózgu.
Poza tym w niedalekiej przyszłości może się
okazać, że niestety, nie możesz mieć dzieci:
dym tytoniowy powoduje niewydolność jajników i niszczy komórki jajowe. Bywa przyczyną impotencji, ponieważ źle działa na
krwiobieg i powoduje szybki odpływ krwi
z męskich narządów. Obniża też liczbę i jakość nasienia.
5. MARNA CERA
Marzysz o ciekawych znajomościach, bogatym życiu towarzyskim, wspaniałym atrakcyjnym partnerze (partnerce)? Efektowny
wygląd jest ważnym atutem. Mając poszarzałą cerę, pożółkłe zęby i palce, cuchnące
dymem włosy, ubrania i oddech, zniechęcasz
do siebie otoczenie. W przypadku palaczy
dermatolodzy mówią o tzw. Twarzy palacza
rozpoznawalnej na pierwszy rzut oka. Pamiętaj – trądzik młodzieńczy bardzo lubi składniki dymu tytoniowego.
6.” ZAKOPCONY” KIEROWCA
Mówi się o pijanych kierowcach. Ale palacze za kierownicą także powodują śmiertelne
wypadki. Manipulowanie paczką papierosów
i zapalniczką podczas przypalania może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.
A co będzie, jeżeli rozżarzony niedopałek
spadnie ci na kolana? Poza tym w małym,
zamkniętym wnętrzu wozu gromadzi się
więcej dymu niż np. w pokoju. Dym pozbawia nas tlenu i niekorzystnie działa na układ
nerwowy. Pojawiają się trudności ze skupieniem uwagi, narasta zmęczenie, zwiększa się
skłonność do popełniania błędów.
7. SZKODA PIENIĘDZY.
Młodzi ludzie nie mają ich za dużo. A przecież każda wypalona paczka oznacza puszczenie z dymem około 10 zł. Pomyśl:
• 1 paczka papierosów to 1000 SMS-ów
albo dobre czasopismo
• 2 paczki papierosów – godzina na basenie,
• 4 paczki papierosów to równowartość
biletu do kina dla dwóch osób
• 10 paczek - coś nowego do ubrania, płyta, bilet na koncert
• 25 paczek papierosów- markowy ciuch

SPOŁECZEŃSTWO
lub dobry kosmetyk
• 50 paczek - odtwarzacz DVD!
• 100 paczek - rower
• 10 lat palenia daje ci nowy samochód.
TRUDNO RZUCIĆ
Uzależnienie od tytoniu to choroba. Zapalając swojego pierwszego papierosa w młodym wieku szybko się uzależnisz. Rzucenie
palenia nie jest wcale takie łatwe. Najlepiej
zapytaj kogoś, kto sam przez to przeszedł. Palaczy można podzielić na trzy grupy. Pierwszą
tworzą nałogowcy palący dla przyjemności.
Drugą – palacze z przymusu, którym papieros coś zastępuje. Trzecią – „ofiary” nałogu,
nękane nieustannymi wyrzutami sumienia.

Gdy chcesz rzucić palenie to sukces tego
przedsięwzięcia zależy nie tylko od tego,
w jakim stopniu jesteś uzależniony od nikotyny, ale przede wszystkim od tego, jak silną
posiadasz motywację do zerwania z nałogiem. Ważne jest też środowisko i towarzystwo w którym przebywasz.
NIE TERRORYZUJ
Mimo, że zakaz palenia tytoniu obowiązuje tylko w niektórych miejscach, budynkach
czy na przystankach komunikacji miejskiej,
to przecież nie znaczy, że gdzie indziej można
palić nie zwracając uwagi na obecność osób
niepalących. To wcale nie jest twoja prywatna sprawa bo narażasz innych na wdychanie
dymu. Jego boczny strumień zawiera np. 35

Obrona cywilna - Obowiązek obywatelski
Istotnym obszarem bezpieczeństwa narodowego jest Obrona Cywilna, stanowiąca jedno z pozamilitarnych ogniw w systemie obronnym państwa. Problematyka
obrony cywilnej ujęta została w „Strategii
rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 20122022” Służba w jej strukturach to obywatelski obowiązek wynikający z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012, poz.
461 z późn. zm.), który realizowany jest na
zasadach zbliżonych do służby wojskowej.
Do obowiązków Obrony Cywilnej należy przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom
godzącym w życie i zdrowie człowieka,
jego mienie, w środowisko oraz zapewnianie funkcjonowania organów władzy
i obiektów użyteczności publicznej, współdziałanie z innymi służbami, a przede
wszystkim zapewnianie ludności cywilnej
bezpieczeństwa, ratowanie i udzielanie
pomocy poszkodowanym, tworzenie warunków koniecznych do przeżycia w sytuacji szczególnych zagrożeń. Obrona Cywilna wypełnia zadania humanitarne mające
na celu ochronę ludności, zakładów pracy,
urządzeń użyteczności publicznej i dóbr
kultury przed niebezpieczeństwami związanymi z klęskami żywiołowymi i katastrofami, czy działaniami zbrojnymi. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej
zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do
Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949
r., sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977
r. (Dz. U. 1992, 41, 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.
Szefami Obrony Cywilnej na poziomie:
- województwa jest wojewoda,
- powiatu lub miasta na prawach powiatu
jest starosta lub prezydent miasta,
- gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.
Do zakresu zadań szefów wszystkich
szczebli należy m.in. opracowywanie
i opiniowanie Planów Obrony Cywilnej,
które stanowią najważniejszą instrukcję dla

władz cywilnych
w przypadku
wystąpienia
zagrożenia
dla ludności.
Podstawowe
jednostki organizacyjne
tzw. formacje
obrony
cywilnej – FOC
tworzone są, przy uwzględnieniu skali
występującego zagrożenia, w drodze
rozporządzenia ministerialnego, zarządzeń władz niższych szczebli - wojewody,
starosty, wójta, burmistrza/prezydenta
miasta lub decyzji terenowych organów
administracyjnych, bądź pracodawców.
Formacje te składają się z oddziałów przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych oraz jednostek specjalistycznych np.
ratownictwa. W celach ostrzegania, m.in.
w przypadku działań terrorystycznych,
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, czy też podczas
prowadzania treningów i ćwiczeń, uruchamiane są sygnały alarmowe i komunikaty
ostrzegawcze powszechnie obowiązujące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są
one opisane i ujęte w formie tabelarycznej
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96).
Szef Obrony Cywilnej Powiatu - starosta krakowski Józef Krzyworzeka, w celu
dostosowania do aktualnych przepisów
prawnych, uwarunkowań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zagrożeniami skażeniem środowiska naturalnego, wydał dwa
nowe zarządzenia normujące zagadnienia
dotyczące FOC wchodzących w skład powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania.

razy więcej tlenku węgla (czadu) niż dym
wciągany do płuc podczas zaciągania się.
Bezwzględnie nie wolno więc palić w obecności kobiet ciężarnych i dzieci. Pamiętaj także o tym, że nawet kiedy palisz na uboczu,
pozornie nikomu nie szkodząc, obserwują
cię młodsi. W ich oczach jesteś autorytetem.
Jeśli za jakiś czas zaczną palić, będzie to po
części twoja wina.
DOROŚNIJ DO NIEPALENIA
Każdy pełnoletni ma prawo kupowania
i palenia papierosów. Jednak ten kto naprawdę jest dorosły, z tego prawa nie korzysta.
Bo dorosłość to odpowiedzialność, także za
własne zdrowie.

HALINA
GOCIEWICZ
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

W zarządzeniach tych określone zostały
składy i struktury organizacyjne powiatowego systemu ostrzegania - SWO i alarmowania – SWA, a także ustalone zostały
zadania i zasady działania w warunkach
zewnętrznego zagrożenia państwa, w czasie konfliktu zbrojnego oraz w przypadkach wystąpienia zdarzeń wymagających
skutecznego ich monitorowania oraz podejmowania działań w celu zapobiegania
lub znacznego ograniczania ich negatywnych skutków.
SWO – to system wczesnego ostrzegania, do zadań którego należy m.in. podejmowanie przedsięwzięć w celu przeciwdziałania lub znacznego ograniczania
efektów katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych lub sytuacji kryzysowych, mogących spowodować
wystąpienie skażeń promieniotwórczych,
chemicznych lub zakażeń biologicznych.
SWA – to systemu wykrywania i alarmowania, którego zadaniem jest: zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń,
w tym identyfikacja skażeń, wstępna analiza informacji o uwolnieniu do środowiska
toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych
czynników biologicznych; wykrywanie
źródeł, ognisk i miejsc skażeń; ocena rozwoju sytuacji będącej następstwem skażenia oraz określaniem ich skutków dla funkcjonowania sfery publicznej i obiektów
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa.
Nadzór nad funkcjonowaniem SWO
i SWA zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK).
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Zaproszenie do „Jaskiniowej Doliny”
W Jerzmanowicach na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych „Dolinki
Krakowskie” tuż przy Jaskini Nietoperzowej około 25 km na północny zachód
od Krakowa znajduje się nowo otwarta
ścieżka edukacyjna. Dogodna lokalizacja

oraz bliskość
bogatej w jaskinie Doliny
Będkowskiej
zachęcają do
zobaczenia
różnorodności geologicznej okolic Krakowa
na powierzchni niespełna
3 arów. Ścieżka geologiczna jest pierwszym
stanowiskiem edukacyjnej ścieżki historycznoprzyrodniczej o nazwie
„Jaskiniowa Dolina”.
Obiekt ten powstał
w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Ekoturystyki
„Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska
Gościnna”. Partnerem projektu była Gmina Jerzmanowice-Przeginia. W realizacji
tego zadania wspierała i pomagała Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o.
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Przy ścieżce ustawiona jest tablica
informacyjna z opisem dziejów ziemi
regionu krakowskiego. Ścieżka wykonana została z okazów skalnych różnego
wieku pozyskanych z kamieniołomów
w Czatkowicach, Młynce, Zalasie, Niedźwiedziej Górze, Dubiu i Dębniku. Niektóre z eksponatów pozyskane zostały
z prywatnego gospodarstwa z Filipowic.
Ścieżka wybudowana została w formie
amonitu, na którym ułożono skały wg
wieku tj. od najstarszej do najmłodszej.
Każda ze skał opisana jest wg czasu powstania z opisem ery, okresu geologicznego i wieku. Niektóre z eksponatów
zostały wyszlifowane, dzięki czemu istnieje możliwość zobaczenia
przekroju i struktury skały.
Są miejsca w Polsce
o niezwykle urozmaiconym
krajobrazie, bogate w zabytki atrakcje o wybitnych
walorach przyrodniczych
i kulturowych. Do takich
należy kraina skał i jaskiń,
potocznie nazwanych Jurą
- tu właśnie
leży
Gmina
Jerzmanowice
– Przeginia.
Dobre oznakowania oraz
opis atrakcji
przyrodniczych, kultu-

rowych i archeologicznych to główne
zadanie, mające na celu promowanie,
edukację młodego pokolenia i jednocześnie ochronę naturalnych krajobrazów i obiektów historycznych naszej
gminy. Prowadzenie zajęć terenowych
to jeden z najważniejszych elementów w nauczaniu przyrody, geografii
i biologii. Kontaktu z żywą przyrodą
nie zastąpią najlepsze nawet fotografie,
filmy czy eksponaty. Będąc w terenie,
świat odbiera się wszystkimi zmysłami,
uczestnik zajęć przyswaja w sposób naturalny wiadomości z biologii, geografii,
historii, matematyki czy języka polskiego
w myśl zasady„od bliskiego do dalekiego”.
To właśnie uczy porządkowania wiedzy
i kształtuje umiejętności interdyscyplinarne.
To, co dzieci i młodzież zobaczą na
„własne oczy” zostaje w pamięci na zawsze. Przecież najlepiej wyposażoną
pracownią jest otaczająca nas przyroda.
Tutaj można znaleźć i pokazać niemal
wszystko. Wystarczy tylko skorzystać
z tego co jest w zasięgu ręki. Miejsce
przeznaczone na odpoczynek w lesie,
pozwala uczyć szacunku do przyrody,
a jednocześnie zachęca do aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu.
Ścieżka geologiczna pozwala na
korzystanie z gotowych eksponatów
skalnych oraz tablicy informacyjnej.
Znajdą tu materiał do pracy i działań
zarówno nauczyciele z najmłodszymi
uczniami ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, ale również uczniowie szkół
średnich, a może i wyższych. Ścieżka ta
jest naturalnym laboratorium w terenie,
w którym można prowadzić obserwacje
i ćwiczenia badawcze na różnym etapie
edukacyjnym. Stan współczesnego środowiska naturalnego wymaga budzenia
świadomości ekologicznej i kreowania
autentycznej wrażliwości dotyczącej
kwestii ochrony przyrody. Właściwie
i interesująco prowadzona edukacja
stwarza nadzieję, że nasi wychowankowie w dorosłym życiu będą przestrzegać
zasad i praw ekologii. Ma ona ogromne
znaczenie wychowawcze. Tym samym
pozytywny i odpowiedzialny stosunek
do przyrody powinien stać się trwałym elementem systemu wartości. Należy mieć nadzieję, że proponowane
działania przyniosą takie efekty wśród
wychowanków, a powstanie ścieżki
przyrodniczo- edukacyjnej na terenie
GminyJerzmanowice-Przeginiazaowocuje
w przyszłości. Powstały obiekt turystyczny będzie promocją tego regionu oraz
wpłynie na ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w najbliższej okolicy.
Tadeusz Nabagło
Przewodniczący Rady Powiatu
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Chochliki podbiły serca publiczności w Macedonii
W dniach od 13 do 18 sierpnia br. Zespół Taneczny „Chochliki” działający przy
Fundacji im. Ks. Siemaszki w Piekarach
k. Krakowa przebywał w Macedonii na
Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Zdravko Banar” – Ochryd,
Struga 2014.
„Chochliki” wraz z zespołami z Rumunii, Chorwacji, Turcji, Litwy, Grecji oraz
Polski wzięły udział we wspaniałym święcie tańca. Przez dwa wieczory dzieci paradowały ulicami miasta Struga i Ochryd
promując nasz region i polski folklor
poprzez taniec, śpiew oraz prezentację
strojów ludowych. Dzieci były przyjmowane przez publiczność bardzo ciepło
a ich występy nagradzane były gromkimi brawami. Było to dla młodych tancerzy i tancerek niesamowite przeżycie.
Niektórzy z nich mogli poczuć się niemalże jak gwiazdy filmowe, gdyż przechodnie prosili dzieci o wspólne zdjęcia.
„Chochliki” były najmłodszymi uczestnikami festiwalu, wiek nie przeszkodził im
w nawiązaniu kontaktów z tancerzami
z innych krajów. Ujmowały wszystkich
swoim urokiem i radością.
Podczas 6 dniowego pobytu w Macedonii oprócz występów dzieci miały
okazję popływać w najstarszym w całej
Europie i najgłębszym na Bałkanach je-

ziorze Ochrydzkim oraz
zwiedzić najważniejsze
zabytki
malowniczo
położonego
miasta
Ochryd m.in.: twierdzę
cara Samuela z X-XI
wieku, starożytny teatr, cerkiew św. Jana
z Kaneo, cerkiew św.
Pantelejmona położoną na wzgórzu Plaośnik
zwana cerkwią św. Klimenta oraz zabytkowe centrum miasta w
Ochrydzie. Odbyły też
wycieczkę promem po
jeziorze
Ochrydzkim
do miasteczka św. Nauma, gdzie zwiedziły
usytuowany na tarasie
skalnym monastyr św.
Nauma.
Była to dla wszystkich dzieci niesamowita i niezapomniana
przygoda. Członkowie Zespołu Tanecznego „Chochliki” składają serdeczne
podziękowania Zarządowi Fundacji
im. Ks. Siemaszki, Wójtowi Gminy Liszki
Wacławowi Kuli, Staroście Powiatu Krakowskiego Panu Józefowi Krzyworzece

za objęcie wyjazdu honorowym patronatem i wsparcie finansowe. Dzieci kierują także podziękowania do wszystkich
sponsorów, bez których wsparcia nie był
by możliwy wyjazd na festiwal do Macedonii.

Uroczystość w Komendzie Powiatowej Policji
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie w osobach Urszuli
Stochel wicestarosty powiatu krakowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu
Tadeusza Nabagło, przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa Leszka Dolnego, sekretarza powiatu Mirosława Golanko i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Haliny
Gociewicz, na czele z Józefem Krzyworzeką starostą krakowskim wzięli udział
w uroczystości nadania medali „Za Długoletnią Służbę”, odznak „Zasłużony Policjant” oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszy Komendy

Powiatowej Policji przy ul. W. Łokietka
w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli także Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Ryszard Gaczoł
oraz Zastępca Komendanta Placówki
Straży Granicznej w Balicach mjr Łukasz
Tomczyk.
Komendant Powiatowy Policji insp.
Dariusz Pocięgiel witając zgromadzonych nawiązał do 95-letniej historii
Policji, wypracowanych w tym okresie
wartości kultywowanych nadal w codziennej, wysoko ocenianej służbie oraz
wskazał na partnerską współpracę policji i władz samorządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także podziękował za znaczące wsparcie materialne
udzielane przez Starostwo Powiatowe
i poszczególne gminy.

wnętrznych został również Witold Słomka, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki
Górne, który dziękując za wyróżnienie
obiecał nie ustawać we współpracy
z policją.
Starosta krakowski gratulując wyróżnionym oraz awansowanym złożył
podziękowania wszystkim za owocną
współpracę dla dobra i bezpieczeństwa
mieszkańców.

Medale i odznaczenia 9 policjantom
oraz akty nominacyjne 122 funkcjonariuszom wręczał mł. insp. Paweł Dzierżak, który dziękując wyróżnionym za
wytrwałą służbę, z uznaniem wyraził
się o osiągnięciach i sukcesach zawodowych oraz życzył satysfakcji z wykonywanej pracy.
Medalem „Za Zasługi Dla Policji”
uhonorowany przez Ministra Spaw WePOWIAT krakowski 2014
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W duchu szlachetnej rywalizacji
II Antyczne Igrzyska w krzeszowickim Liceum
Zawodów sportowych o randze
gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej,
w których bierze udział młodzież jest
mnóstwo. Siatkówka, biegi, piłka nożna
to najpopularniejsze dziś dyscypliny.
W krzeszowickim Liceum powstał jednak pomysł, by zaproponować młodym
ludziom coś innego. Już po raz drugi
zorganizowano tu zawody sportowe na
wzór igrzysk, które odbywały się w starożytnej Grecji. W czasie tej powiatowej
olimpiady równie ważne co osiągnięcia
sportowe, jest krzewienie wywodzących
się z antyku, ale coraz bardziej aktualnych idei pokoju oraz szlachetnej rywalizacji.

II Starożytne Igrzyska Olimpijskie
Młodzieży Powiatu Krakowskiego odbyły się we wtorek 23 września. Pierwsza
taka impreza miała miejsce jesienią ubiegłego roku. Podobnie jak rok wcześniej
uczestniczyła w niej młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego. Dodatkowo zaproszono do wspólnej rywalizacji gimnazja
z gminy Krzeszowice, organizując dla
nich I Starożytne Igrzyska Olimpijskie
Gminy Krzeszowice. Wszystkie szkoły
stawiły się w komplecie. W zawodach
uczestniczyło prawie 200 osób z 13
szkół. Rozegrano 15 konkurencji biegowych oraz pięciobój, koronę greckiej
agonistyki, składający się z dyscyplin lekkoatletycznych: skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem, bieg sprinterski
i konkurencji siłowej – przeciąganie liny.
Prowadzona była osobna klasyfikacja
dla szkół średnich i gimnazjalistów.
Ceremonia rozpoczęcia Igrzysk rozpoczęła się w budynku liceum. W obecności
zaproszonych gości i młodzieży, licealistki ubrane w stroje greckie wyrecytowały „Hymn olimpijski” Kostisa Palmasa,
a chwilę później, w imieniu wszystkich
zawodników, uczeń liceum Mateusz
Lasoń złożył przyrzeczenie rywalizacji
w duchu fair play. Dyrektor szkoły Alicja Milczarek przekazała uczestnikom
Igrzysk słowa, które skierował do nich
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego: „Cieszy nas ogromnie, że to już ko-
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lejne sportowe wydarzenie środowisk
młodzieżowych skupiające tak liczną
grupę młodych adeptów sportu. Z
pewnością obok walorów związanych
z uprawianiem sportu„II Starożytne Igrzyska” niosą ze sobą spory ładunek wiedzy
o antycznej olimpijskiej tradycji sportowej i jej ponadczasowych wartościach”.
Na zaproszenie dyrekcji liceum przybyli: wicestarosta Powiatu pani Urszula Stochel, dyrektor Wydziału Edukacji
Starostwa pani Lidia Pycińska, przedstawiciel Komisji Zdrowia Starostwa Powiatowego, wicekurator Grzegorz Baran,
burmistrz gminy Krzeszowice Czesław
Bartl, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu Krakowskiego i gminy
Krzeszowice.
Zawody swoim patronatem objęli:
PKOl, Starosta Krakowski, Małopolski
Kurator Oświaty, Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Gościem honorowym zawodów była,
urodzona w Krzeszowicach, brązowa
medalistka Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w pływaniu na dystansie 400 metrów stylem zmiennym Agnieszka Czopek – Sadowska, która zdobyła pierwszy
medal olimpijski dla Polski w tej dyscyplinie.
Zmagania sportowe rozpoczął dromos /bieg na jeden stadion/, w którym
wzięli udział chłopcy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. M. Kopernika
w Krakowie. Potem na tym dystansie
biegali uczniowie i uczennice szkół średnich i gimnazjów. Następnie walczono o prymat w biegu diaulos / na dwa
stadiony/. Największe zainteresowanie
wzbudził bieg hoplites dromos – bieg
z tarczami greckimi na dystansie dwóch
stadionów, rozgrywany pierwszy raz
w greckiej Olimpii w 520 roku p.n.e.
W biegu tym wystąpili tylko chłopcy.
Dolichos to nazwa następnego biegu na
dystansie 10 stadionów w którym rywalizowała młodzież ze wszystkich szkół.
W końcowej fazie zawodów rozegrano
pięciobój, który zgromadził na starcie
najwszechstronniejszych zawodników.
Rozegrany został według antycznych
regulaminów, tak, że po rozegraniu
4 konkurencji wyłoniono dwóch najbardziej sprawnych uczniów. Oni właśnie
podjęli walkę w przeciąganiu liny, aby
zwyciężyć w pięcioboju, najbardziej prestiżowej konkurencji antycznych igrzysk
olimpijskich.
W myśl starożytnej idei kalokaghatii - harmonijnego połączenia urody
wysportowanego ciała z pięknem ducha, rywalizacji sportowej towarzyszyły
konkurencje artystyczne i wiedzowe.
W pierwszej kolejności rozstrzygnięto

konkurs plastyczny na plakat igrzysk.
Wygrał projekt z liceum w Krzeszowicach. W konkurencji gimnazjów pierwsze
miejsce przyznano pracy z gimnazjum
w Krzeszowicach. Następnie rozstrzy-

gnięto konkurs wiedzy olimpijskiej na
temat igrzysk starożytnych oraz polskich
olimpijczyków, wielokrotnych złotych
medalistów. W kategorii szkół średnich
wygrała Joanna Tokarska, z gimnazjum
w Zalasiu, a w rywalizacji szkół średnich Anna Nowak Z LO w Skawinie. Do
rozstrzygnięcia konkursu recytatorskiego, w którym uczestnicy prezentowali
utwory o tematyce sportowej, organizatorzy zaprosili panią Teresę Nowak, emerytowaną nauczycielkę języka polskiego
w liceum, która przez wiele lat z wielkim
powodzeniem prowadziła Szkolny Teatr
Poezji oraz panią Monikę Dudek, etno-

loga, choreografa, animatora kultury
z krzeszowickiego CKiS. W tym konkursie zwyciężyła uczennica krzeszowickiego liceum Izabela Malczyk.
W uroczystym zakończeniu igrzysk
wręczono zwycięzcom zawodów okolicznościowe statuetki i uwieńczono ich
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wieńcem z gałązek oliwki przy wtórze
chóru recytującego starożytny, grecki epinikion wysławiający zwycięzców.
Zwieńczeniem igrzysk był występ laureatki konkursu recytatorskiego, która
przedstawiła wzruszający wiersz Jarosław Iwaszkiewicza „Antystrofa pierwsza”
dedykowany olimpijczykom polskim,
którzy do mety nie dobiegli i ponieśli
śmierć w czasie II wojny światowej.
Reprezentacja liceum w Krzeszowicach spisała się na piątkę - zdobyła
5 pierwszych miejsc! /na 11 możliwych/.
W dromosie chłopców zwyciężył Mate-

usz Lasoń, w dromosie dziewcząt - Magdalena Nowak, w dolichosie chłopców
– Michał Siuda, konkurs recytatorski wygrała Izabela Malczyk, a konkurs na plakat uczniowie LO w Krzeszowicach.
W dniu zawodów pogoda nie sprzyjała sportowcom – było deszczowo
i dość chłodno, jednak mimo trudnych
warunków zawodnicy wystartowali we
wszystkich zaplanowanych konkurencjach. Wykazali się świetnym przygotowaniem i hartem ducha. Zwycięzcom
należą się szczególne gratulacje, ale
wszyscy uczestnicy zawodów zasługują

na słowa uznania. A organizatorzy już
przystępują do przygotowania przyszłorocznych Igrzysk. Pełne wyniki zawodów
dostępne są na stronie internetowej
LO w Krzeszowicach.

60-lecie Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie
Wspomnienia absolwentki
W sobotę 20 września spotkaliśmy się
w wyjątkowym momencie, aby uczcić
jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie
w Skawinie – mojej szkoły, która przez
te lata wpisała się wieloma złotymi zgłoskami nie tylko w historię Skawiny. Dość
powiedzieć, że w naszym gronie mamy
ministrów, posłów, profesorów i pracowników naukowych uczelni z całego świata. Niewątpliwie sukcesy osobiste absolwentów w dużej mierze są owocem ich
ambicji i możliwości, ale nie należy zapominać o ogromnej roli grona pedagogicznego, które prowadziło i w dalszym
ciągu mądrze prowadzi uczniów przez
labirynty nauki, przyczyniając się do rozwijania uczniowskich talentów.
Jak zawsze przy przekraczaniu progów tej szkoły odżywają we mnie wspomnienia - ze zrozumiałych względów
mogę wspominać tylko tych nauczycieli,
którzy pracowali w czasach, kiedy ja do
tej szkoły uczęszczałam.
Na zawsze pozostaną w mojej pamięci:
Wojny Punickie „Wiśni” Wiśniewskiej
- mojej wychowawczyni (jakże obrazowo przedstawiane), pani Profesor
Krystyna Siwek i jej ukochane skałki zmora wszystkich uczniów, „Chodź no
tu do Tatusia….” nieżyjącego już Profesora Adama Muecka, zaliczanie stopni
wojskowych u Profesora Jaworskiego,
powszechnie zwanego Drewniakiem –
proszę mi wybaczyć Panie Profesorze,
czy słówko „prawda” użyte przez dyrektora Paluchniaka siedemdziesiąt razy na
jednej lekcji. Cyprian Karaś – „drugi po
Bogu” woźny, który nigdy nie wiedział,
czy ma dzwonić skracając lekcje, czy je
wydłużając (bo każdy z uczniów miał
inne priorytety), czy w końcu obiady
u Pani Karasiowej, konsumowane w pośpiechu na schodach.
Nie sposób nie wspomnieć też

o ikonie Liceum,
profesorce Annie
Kudeli „Kaczce”
i jej obozach wędrownych, dzięki
którym zwiedziłam pół Polski.
Mogłabym tak
pisać o każdym
z ówczesnych nauczycieli, ale ten
temat to rzeka
bez końca. Jeszcze
tylko jedno wspomnienie – to przecież właśnie tu rodziły się pierwsze
młodzieńcze miłości i przyjaźnie, które niejednokrotnie
przetrwały próbę czasu.
Wróćmy jednak do dnia dzisiejszego.
Z racji powierzonych mi przez starostę
krakowskiego obowiązków nadzoru nad
szkolnictwem powiatowym, mogę z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że zarówno dzisiejsi uczniowie, jak i obecna

kadra nauczycielska kontynuują chlubne tradycje mojej szkoły.
Na ręce Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i całej społeczności Liceum
Ogólnokształcącego, składam wyrazy
uznania dla codziennego trudu wkładanego w edukację i wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Powodem do
szczególnej radości jest stale podnoszony poziom nauczania, którego doskonały przykład stanowią wyniki laureatów
olimpiad i konkursów przedmiotowych
oraz sukcesy zawodowe absolwentów.
To nasz najlepszy wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki
opartej na wiedzy.
Pragnę również gorąco podziękować
osobom bezpośrednio zaangażowanym
w organizację jubileuszu, a w szczególności Dyrekcji szkoły oraz członkom
Komitetu Organizacyjnego w osobach:
Elżbieta i Krzysztof Wątor, Grażyna Wójcik, Barbara Skrzyńska, Wojciech Stochel, Joanna Gądek, Krzysztof Karczewski, Janusz Zbigniew Burgieł, Katarzyna
Ścibor.
Urszula Stochel
Wicestarosta
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V Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju

III Turniej Piłki Nożnej w DPS Więckowice
18 września br. odbył się „III Turniej
Piłki Nożnej Uczniów Szkół Podstawowych Gminy Zabierzów o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach”, w którym wzięło udział pięć
szkół: Bolechowice, Zabierzów, Rząska,
Rudawa oraz Szkoła Integracyjna z Radwanowic.
Imprezę uroczyście otworzył dyrektor
Henryk Sikora, który przywitał wszystkich gości, mieszkańców DPS, nauczycieli oraz uczestników biorących udział
w zawodach. Wszystkim życzył dobrego
spędzenia czasu podczas wizyty w Więcławicach.
Turniej rozpoczął mecz między szkołami Bolechowic a Rudawą, który zakończył się wynikiem 3:1 dla szkoły
z Bolechowic. W fazie grupowej najwięcej emocji dostarczył pojedynek Zabierzowa z Bolechowicami, w którym
o zwycięstwie zadecydował rzut karny
przyznany dla Bolechowic i wygrana 0:1
po bramce Tomasza Stryjaka. Po rozegraniu 10 meczy w tej fazie rozgrywek,
w którym każda drużyna grała z każdą,
najlepsza okazała się Szkoła z Bolechowic, która wygrała wszystkie mecze
zdobywając 12 pkt, strzelając 23 bramki
a tracąc zaledwie 3.
W meczu o III miejsce zagrały szkoły
z Rząski i Rudawy. Mecz dobrze zaczęli
uczniowie z Rudawy strzelając 2 bramki
ale zawodnicy Rząski grali bardzo ambitnie i udało im się doprowadzić do remisu, a w końcówce meczu strzelając gola
na 3:2 rozstrzygnęli losy spotkania i zdobyli brązowy medal.
W wielkim finale spotkały się szkoły
z Bolechowic i Zabierzowa. Mecz stał na
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bardzo wysokim poziomie piłkarskim,
a także widać było wielkie zaangażowanie i chęć zdobycia złotego medalu.
Mecz wygrali uczniowie z Bolechowic
3:2 i tym sam zdobyli Puchar Dyrektora
DPS Więckowice.
Wszyscy zawodnicy za wielkie serce
i zaangażowanie w zmagania sportowe,
otrzymali medale, nagrody indywidualne, a także puchary.
Wydarzenie jakie miało miejsce na
terenie naszego domu, było doskonałą
okazją, aby dzieci integrowały się nie
tylko z rówieśnikami, ale również z osobami starszymi i oswajały się z niepełnosprawnością jaką mogą spotkać w swoim życiu.
Czas minął nam szybko a zawody dostarczyły wiele emocji, dlatego już dzisiaj zapraszamy na kolejny turniej który
odbędzie w przyszłym roku.

W dniach 5 do 7 września br. w Krynicy Zdroju odbył się V Festiwal Biegowy
– największa w regionie impreza sportowa promująca biegi i zdrowy tryb życia.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. W tegorocznej edycji powiat krakowski był
reprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. Wzięli oni
udział w Biegu Małopolski – zawodach
zorganizowanych specjalnie dla szkół
województwa małopolskiego. Bieg ten
odbył się 5 września. W eliminacjach
wzięło udział 1086 uczniów w tym 23
osoby z Jerzmanowic. Do biegu finałowego zakwalifikowało się 184 młodych
biegaczy. Wśród uczniów z Jerzmanowic najlepsze okazały się dziewczyny.
Zuzanna Szlachta uzyskała 19 miejsce i
Paulina Krzystanek 25 miejsce. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w Biegu Małopolski dziękujemy za godne reprezentowanie powiatu na prestiżowej,
międzynarodowej imprezie sportowej.

INFRASTRUKTURA

Perły Powiatu… muzyczna podróż…
Kraków – Paryż – Nowy Jork
Muzyczna podróż po trzech magicznych miastach była
motywem przewodnim piątego, jubileuszowego koncertu
„Perły Powiatu”, który odbył się w niedzielę 12 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Uzdolniona młodzież z kilkunastu gmin powiatu krakowskiego wraz ze swoimi instruktorami i znakomitym
zespołem Roberta Budzynia dostarczyła słuchaczom wielu
muzycznych wrażeń. Wieczór rozpoczął Robert Budzyń piosenką „My way” z repertuaru Franka Sinatry, po którym krótkimi przemówieniami przywitali gości starosta krakowski
Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło. Starosta krakowski powiedział mi. in. „
… Chcemy tylko wywołać Wasze wzruszenie i przekonanie,
że talent tych młodych ludzi odpowiednio pielęgnowany,
poparty tytaniczną pracą i pasją pedagogów może zdziałać
cuda. Chcemy aby rodzice i dziadkowie mieli tę drobną chwilę satysfakcji, za wszystkie długie godziny spędzone w drodze na zajęcia i pod drzwiami sal prób, za którymi ich dzieci
i wnuki robiły więcej niż to konieczne…”. Wicestarosta Urszula Stochel wręczyła nagrody zwycięzcom ubiegłorocznych
konkursów na najlepsze wykonanie piosenek z repertuaru
J. Wasowskiego i J. Przybory. Zostali nimi: Wilhelm Pasterz,
który za wykonanie piosenki „Addio pomidory” otrzymał
nagrodę publiczności obecnej na koncercie. Natomiast
zwycięzcami głosowania internetowego zostali Magdalena Skarbińska i Konrad Pękala za wykonanie piosenki „No,
co ja ci zrobiłem , Shimmy szuja”. Muzyczna podróż po trzech
pięknych i inspirujących miastach rozpoczęła się od Krakowa. Słuchacze mogli w tej części usłyszeć znane i lubiane
piosenki polskich autorów jak „Bombonierka”, „Bardzo smutna piosenka retro”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” i wiele innych, profesjonalnie zaśpiewanych przez młodych wokalistów. Z Krakowa akcja przeniosła się do Paryża,
gdzie zabrzmiały m. in. takie utwory jak: „Paryski gawroche”,
„Santa Maria De La Mer”, „Ne me Quitte Pas”, „Je t’aime”. Natomiast w ostatnim mieście – Nowym Jorku można było
usłyszeć typowo amerykańskie standardy jak „New York,
New York”, „Wonderful World” czy „Somewhere Over The
Rainbow”. Wszystkie piosenki wykonywane przez młodych
wykonawców były związane z ruchem scenicznym podpartym grą świateł, ciekawymi wizualizacjami wyświetlanymi
na dużym ekranie oraz bogatymi aranżami stworzonymi
specjalnie na ten wyjątkowy koncert. Po zakończeniu wokalnych występów zabrzmiała wspólnie wykonana piosenka
finałowa „Dni, których nie znamy” napisana przez Marka Grechutę. Dopełnieniem muzycznych atrakcji tego wieczoru był
występ gwiazdorski Marty Bizoń, która w żywiołowy sposób
wykonała autorski repertuar przy akompaniamencie swojego zespołu.

Wszyscy goście koncertu otrzymali przygotowany przez
Biuro Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie pamiątkowy album „Powiat Krakowski – paleta barw,
smaków i tradycji”, do którego tekst napisała Monika Dudek
– etnolog, regionalistka, miłośniczka folkloru, mieszkanka
Tenczynka w powiecie krakowskim.
Podczas koncertu została przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz 14-letniego Maćka. Udało się zebrać 3827,35
zł i 10 euro.
Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim
sponsorom, dzięki którym realizacja koncertu była możliwa.
Byly to firmy: Goodman, Treko Laser, Krakowski Bank Spółdzielczy, Hean oraz Bank Spółdzielczy w Skawinie.
Perły Powiatu 2014: Wiktoria Gorzkowska, Natalia Rodak,
Sylwia Rusek, Agnieszka Sioła, Gabriela Kotarba, Aleksandra Majka, Dominika Mucha, Kamil Cichy, Adrian Sadowski,
Elżbieta Kalicka, Aleksandra Mrozowska, Norbert Kociarz,
Weronika Kaim, Katarzyna Juraszek, Izabela Krokosz, Aleksandra Żmuda, Wilhelm Pasterz, Karolina Witkowska, Anna
Ożóg, Patrycja Kaim, Agnieszka Łachowska, Julia Latosińska,
Weronika Brzóska, Katarzyna Fiedor, Gabriela Jeleń, Julia
Kolarska, Alicja Kopeć, Jagoda Wiecha, Justyna Windys, Filip Major, Aleksandra Medyńska, Monika Kusiba, Maja Sum,
Konrad Pękala, Monika Chmielarczyk, Edyta Niziołek, Weronika Kozłowska, Karolina Musiał, Małgorzata Zgrzywa, Jakub
Stożek, Kamila Szczurek, Kamila Tylek, Anita Noworyta, Adrianna Dijuk oraz Daria Dys.
Instruktorzy: Anna Dijuk – Bujok, Paweł Dys, Piotr Majewski, Anna Roj, Katarzyna Sanecka, Małgorzata Strzebońska –
Sroka, Wojciech Sroka.
Realizatorzy: scenariusz: Anna Dijuk – Bujok, reżyseria:
Anna Dijuk – Bujok, Piotr Majewski, kierownictwo muzyczne: Robert Budzyń we współpracy z Wojciechem Sroką, prowadzenie koncertu: Anna Dijuk – Bujok, Piotr Majewski.
Organizator koncertu: Biuro Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Publiczność obecna na koncercie mogła oddać głos na
najlepszą piosenkę wieczoru - z przyjemnością informujemy, że Nagrodę Publiczności Koncertu „Perły Powiatu 2014”
zdobyła Weronika Kozłowska ze Świątnik Górnych za wykonanie piosenki „Can’t Help Falling in Love” z towarzyszeniem
swojej instruktorki Katarzyny Saneckiej.
Bardzo serdecznie gratulujemy !
Małgorzata Zięć
dyrektor Biura Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
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